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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 8,5 – 4,5/5,4 – 3,9/6,5 – 4,1 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 149 – 108 g/km

Nová Trieda A so službami 

Jedinečná ako ty 
Nová Trieda A sa hodí do tvojho života – od športového dizajnu po intuitívny 
používateľský zážitok Mercedes-Benz (MBUX) s hlasovým ovládaním, 
inovatívnym dotykovým poľom a novým dotykovým displejom. A vďaka 
bezproblémovému pripojeniu smartfónu si vždy spojený s tým, čo je dôležité. 
Nová Trieda A. Presne ako ty.  

www.mercedes-benz.sk/trieda-a
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už v minulom čísle avizovaný jarný príchod úplne novej 

Triedy A, ktorá ako prvý model značky Mercedes-Benz 

disponuje úplne novým multimediálnym systémom 

Mercedes-Benz User Experience (MBUX), sa stal skutočnos-

ťou. To, že bola veľmi pozitívne prijatá aj vami – širokou od-

bornou a laickou verejnosťou, potvrdzujú veľmi pochvalné 

ohlasy nielen na celoslovenskú kampaň spojenú s jej uvedením na trh, ale aj vaše nadšené reakcie počas 

jej prezentácie. Priznám sa, že sme ich tak trochu očakávali, pretože práve Triedou A - a jej jedinečným 

systémom, schopným učiť sa vďaka umelej inteligencii, ohlásila stuttgartská značka nielen novú éru 

v oblasti služieb konektivity Mercedes me, ale aj novú technologickú ofenzívu budúcnosti.

S príchodom leta a slnečných dní mnohí z vás ocenia facelift a technické vylepšenie novej 

Triedy C kabriolet a tiež aj kupé či nového modelu CLS, ktorých uvedenie na trh je súčasťou 

ďalšej – tentoraz tohtoročnej modelovej ofenzívy značky Mercedes-Benz.

Hovorí sa, že „do tretice všetko najlepšie“ - a o ofenzíve koncernu Daimler to platí dvojnásob-

ne. V rámci čoraz aktuálnejšej a populárnejšej elektro-ofenzívy, plánuje v najbližších štyroch ro-

koch, do roku 2022, preinvestovať takmer 11 miliárd eur. Výsledkom by mala byť kompletná 

elektrifi kovaná ponuka 50 variantov modelov značky Mercedes-Benz. Rozmenené na drobné: pre 

každý konštrukčný rad ponúkne koncern Daimler aspoň jednu elektrifi kovanú alternatívu, z toho 

vyše desať na čisto elektrický pohon – vo všetkých segmentoch, od značky smart až po veľké vo-

zidlá kategórie SUV.

Vážení priatelia,

už o pár dní budú mnohí z vás – spoločne so svojimi priateľmi či s rodinami – tráviť chvíle 

relaxu a oddychu počas dovoleniek na Slovensku a v zahraničí. Väčšine z vás bude robiť spoloč-

nosť aj ďalší plnoprávny „člen vašej rodiny“ – vozidlo Mercedes-Benz. Spolu so svojimi kolegami, 

už viac ako štvrťstoročie pracujúcimi pre túto prémiovú značku, veríme, že bezpečne a spoľahli-

vo. Pretože nás neteší nič viac, než vaša spokojnosť tak s našimi vozidlami, ako aj s následnými 

popredajnými službami.

Prajem vám príjemné, slnečné a najmä pohodové letné dni…

S úctou

Andrej Glatz

Milí 
priatelia,
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40   ÚSPEŠNÝ BRATISLAVSKÝ MARATÓN

Takmer 12 000 bežcov sa zúčastnilo už na 13. ročníku 

ČSOB Bratislava Marathon 2018, ktorého autopart-

nerom sa stala automobilová značka Mercedes-Benz.

44  MÓDA BY MERCEDES-BENZ
V priestoroch bratislavskej Refi nery Gallery sa usku-

točnil 13. ročník prestížneho trojdňového módneho 

podujatia Bratislavské módne dni by Mercedes-Benz.

48   PERLY SLOVENSKA – LIPTOV 2. ČASŤ
Jednou z výnimočných lokalít Slovenska, ktorá dý-

cha tradičnou ľudovou architektúrou a nespútanou 

prírodou, je aj malebný a fascinujúci Liptov.

66  MERCEDES TROPHY 2018
Tradičná a populárna golfová túra má v tomto 

ročníku tri  kvalifi kačné turnaje na ihriskách Green 

Resort v Hrubej Borši, Tri Duby na Sliači a Black 

Stork vo Veľkej Lomnici.

06
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46   NIKDY SOM SA NEBÁLA VÝZIEV

Je synonymom športového a profesijného úspechu, 

šarmu, cieľavedomosti a inteligencie. Športovkyňa 

a diplomatka – Danka Barteková.

60   REGIÓNY MAJÚ SILNÝ POTENCIÁL PREDAJA
Rozhovor s vedúcim predaja osobných a úžitkových 

vozidiel spoločnosti Motor-Car Prešov s.r.o - Ing. Rad-

kom Milkovičom o možnostiach expanzie predaja.

68   NAJCENNEJŠOU DEVÍZOU FIRMY SÚ ĽUDIA 

Rudolf Sádecký a Jiří Hartmann, konatelia spoloč-

nosti SANTA-TRANS.SK, s.r.o., z Rajeckej Lesnej 

o dvanástich rokoch úspešného podnikania.

74   HVIEZDNA ZÁVISLOSŤ 

Čo sa stalo v živote osudným novému riaditeľovi spo-

ločnosti Motor–Car Nitra, s.r.o. – Samuelovi Antošovi 

a aká je jeho vízia úspešného riadenia fi rmy? 

48

Automobily
06   RODINNÝ FITNESS

Časy sa menia, svet sa zrýchľuje a ak potrebujete všet-

ko stihnúť, mali by ste si kúpiť Mercedes-AMG C 43. 

Ak máte rodinu, tak buď verziu sedan alebo kombi.

 12  ESTÉTI
Sú to najkrajšie modely Triedy C. Ich silueta nepo-

trebovala žiadne zmeny. Zmeny sa udiali najmä pod 

kapotou a technológie preberajú z najvyššej Triedy S. 

18  ROVNOCENNÝ SÚPER
Popularitu hybridných modelov sa Mercedes-Benz 

rozhodol riešiť zvýšením parametrov najnovších plug-

-in hybridov na úroveň superšportových modelov.

26  EXKLUZÍVNY PREDÁTOR 

Piedestál luxusnej značky Mercedes-Maybach patrí 

jej exkluzívnemu modelu Pullman, ktorý prichádza 

na trh ešte dokonalejší, než bol doposiaľ.

28  OFFROADOVÁ DELIKATESA
Nový model Mercedes-AMG G 63 prináša naj-

väčšiu zmenu v histórii Triedy G a naďalej ostáva 

verný svojmu charakteru a osvedčeným hodnotám. 

32  PLNE ELEKTRICKÝ eACTROS  
10 vozidiel Mercedes-Benz eActros s celkovou hmotnos-

ťou 18 a 25 ton otestujú v ich hospodárnosti a vhodnosti 

dennodenného nasadenia vybraní zákazníci.

34  INTERPRETÁCIA MESTSKEJ ELEKTROMOBILITY 
Tento rok prichádza na trh nový, sériovo vyrábaný, 

plne elektricky poháňaný, 12 metrov dlhý autobus 

Mercedes-Benz eCitaro, jazdiaci lokálne bez emisii.

36  „I LOVE MERCEDES-BENZ“
Priestory bratislavského OC CENTRAL patrili 

v apríli jedinečnej výstave 21 historických a unikát-

nych vozidiel legendárnej automobilovej  značky.

43
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Rodinný  
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 fitness
Najobľúbenejší Mercedes-AMG Triedy C si v rámci facelift u 
pripísal najmä vyšší výkon. A to je najdôležitejšie.
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Č
asy sa menia, svet sa zrýchľuje a ak potrebuje-

te všetko stihnúť, mali by ste si kúpiť 

Mercedes-AMG C 43. Ak máte rodinu, tak do 

úvahy prichádza iba verzia sedan alebo kombi. 

Preto sa v rámci omladenia, resp. technického 

upgradu venovali konštruktéri aj tejto verzii. A z dizajnér-

skeho hľadiska sa verzia C 43 odlišuje od svojho priameho 

predchodcu viac ako sérioví bratia. Zmeny sa týkajú najmä 

predného a zadného nárazníka s výraznejšími aerodynamic-

kými prvkami. Matná irídiová farba zdvojenej masky chla-

diča je doplnená striebornými a chrómovými okrasnými liš-

tami. Tie zvýrazňujú športový charakter auta a ak by ste si 

ho nevšimli, na prednom nárazníku pribudli aj malé prítlač-

né krídelká či odvetrávacie otvory. Zadný nárazník sa iden-

tifi kuje chrómovými koncovkami výfuku a výraznejším di-

fúzorom. Oba prvky naznačujú potenciál pod kapotou i istú 

odlišnosť od sériových modelov. Ale to je v rámci rodi-

ny Mercedes-AMG príjemná povinnosť! Aj nové disky ko-

lies opticky odlišujú tento model od ostatných, k dispozícii 

je viacero verzií, od matných sivých, matných čiernych až 

po lesklé čierne, samozrejmosťou je voľba vhodnej veľkosti. 

K dispozícii sú 18- až 19-palcové disky kolies.

Dynamika v detailoch
Zmeny za volantom nielen pocítite, ale aj uvidíte. Najmä 

v prípade sedadiel AMG Performance, po novom sú k dis-

pozícii nielen vo viacfarebnom prevedení, ale môžu byť aj 

vyhrievané a ventilované v troch stupňoch. Nafukovacie 

bočnice umožňujú prispôsobenie každej výške, hmotnosti či 

mercedes amg c43.indd   8mercedes amg c43.indd   8 8. 6. 2018   21:31:278. 6. 2018   21:31:27
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pohlaviu. V tomto šere je AMG demokratické a myslí aj na 

nežné pohlavie. Svedčí o tom aj množstvo farebných preve-

dení, ktoré sú k dispozícii, či množstvo dekoratívnych ob-

kladov a farieb čalúnenia, ktoré sú na výber. Ak by ste ne-

našli vhodnú kombináciu, individuálne vám ju pripravia 

presne podľa vášho želania. Ostatné zmeny zodpovedajú fa-

celiftu, to znamená, že maximálna šírka stredového digitál-

neho prístrojového panela je až 12,3 palca a na výber sú aj 

rôzne veľkosti stredového displeja. Technologických fanúši-

kov poteší aj množstvo dodatkových informácií, ktoré môžu 

sledovať na digitálnom displeji. V zahrievacej fáze - War-

mup sa zobrazujú údaje o teplote oleja v motore aj v prevo-

dovke, a zároveň aj plniaci tlak turbodúchadla. Inými slo-

vami, môžete sledovať to, ako rýchlo sa motor i prevodovka 

zohrejú na pracovnú teplotu, a neriskujete tak zbytočné 

opotrebenie motora plným zaťažením v zahrievacej fáze. 

Režim Setup zobrazuje stav pohonu 4MATIC, rozdelenie 

krútiaceho momentu, aktuálne nastavenie stabilizačného 

systému a režim výfukovej sústavy. G Force ukazuje priečne 

aj pozdĺžne preťaženie, a zároveň ukladá maximálne hodno-

ty. RACE Timer slúži na meranie vášho času na súťažnom 

Na k ukový hriade  
tak smeruje nie menej 
ako 287 kW (390 koní) 

a maximálny krútiaci 
moment sa chváli 

hodnotou 520 Nm. 
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okruhu, pričom zaznamená váš najlepší aj najhorší čas, tak-

že budete vedieť, ako na tom ste. Ak si želáte zobraziť dáta 

motora ako maximálny výkon, či krútiaci moment, alebo pl-

niaci tlak turba, máte k dispozícii režim Engine Data.

Pointa
Pointa je pod kapotou. Objem motora ani počet valcov 

sa nemenili, takže aj naďalej je zdrojom sily motor V6 s ob-

jemom 3,0 litra, ktorému pomáha dvojica turbodúchadiel. 

Sú väčšie a narástol aj plniaci tlak na 1,1 baru. Príjemným 

vedľajším efektom týchto konštrukčných zmien je vyšší 

výkon o 17 kW (23 koní). Na kľukový hriadeľ tak smeru-

je nie menej ako 287 kW (390 koní) a maximálny krútia-

ci moment sa chváli hodnotou 520 Nm. Navyše je k dispo-

zícii v rozmedzí otáčok od 2 500 ot./min. do 5 000 ot./min. 

Motor spolupracuje s novou deväťstupňovou prevodovkou 

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Samozrejmosťou je viacero 

režimov radenia rýchlostí, od komfortného cez športový až 

po manuálny režim, keď má vodič absolútnu kontrolu nad 

radením rýchlostí.

Podobne je aktívny v podstate aj celý hnací mechaniz-

mus. Vodič ho ovláda prostredníctvom tlačidla DYNAMIC 

SELECT. Zvolí si režim jazdy a riadiaca jednotka systému 

prispôsobí reakcie plynu, prevodovky aj tlmičov či poho-

nu 4x4 tak, aby výsledkom bol želaný efekt. Koncepcia in-

teligentného pohonu 4MATIC favorizuje zadnú nápravu, 

kam smeruje až 69 percent maximálneho krútiaceho mo-

mentu. A výsledok kooperácie všetkých systémov je zrých-

lenie z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy v prípade verzie sedan 

a 4,8 sekundy v prípade verzie kombi. Keby ste zalistova-

li v technických dátach starších verzií AMG, zistili by ste, že 

tieto parametre patrili kedysi najvýkonnejším verziám. A to je 

presne dôvod, prečo obľúbenosť vozidla Mercedes-AMG C 43 

z roka na rok rastie… 

Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG

Nafukovacie bo nice umož ujú prispôsobenie 
každej výške, hmotnosti i pohlaviu. V tomto šere je 
AMG demokratické a myslí aj na nežné pohlavie.

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  16 080,00 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 914,94 € s DPH

Spracovateľský poplatok   643,20 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 10,55 %; fixný úrok p. 

a.: 8,30%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 53 600,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 60 676,32 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN. 

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca 

od 6 do 10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za férové ceny), Mobilo - záruka 

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺže-

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 9,3 - 9,1  l/100 km

Emisie CO
2 213 - 209 g/km

Cena zákl. modelu 53 600 € s DPH

Mercedes-AMG C 43 4MATIC sedan
Motor: V6, 2 996 cm3

Výkon: 287 kW / 390 k 

Krútiaci moment: 520 Nm / 2 500 - 5 000 min. 

Prevodovka: AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, automatická
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Sport Edition
Trieda C sedan, kombi, kupé, kabriolet

Využite jedinečnú príležitosť a získajte Triedu C v edícii Sport Edition1 s mimoriadnou výbavou
v hodnote až do 6 500 €2. Viac informácií nájdete na www.mercedes-benz.sk.

Výbava v hodnote až do 6 500 € v cene vozidla

1  Platí na vozidlá nového modelového radu dodané do 31. decembra 2018. Nevzťahuje sa na modely 
Mercedes-AMG C 63 a Mercedes-AMG C 63 S vo všetkých karosárskych verziách.

2  Pre typy C 160 sedan a kombi, C 180 sedan, kombi, kupé a kabriolet a C 180 d sedan a kombi platí 
výbava v hodnote do 5 500 €. Ceny sú vrátane DPH.

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 12,9 - 5,2/7,9 - 3,9/9,8 - 4,4 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 223 - 117 g/km.

Nová Trieda C so službami

mercedes amg c43.indd   11mercedes amg c43.indd   11 8. 6. 2018   21:31:478. 6. 2018   21:31:47



Sú to najkrajšie modely Triedy C a ich silueta nepotrebovala
žiadne zmeny. Preto sa zmeny udiali najmä pod kapotou 
a technológie preberajú z najvyššej Triedy S. 

12 

Estéti

AUTOMOBILY A TECHNIKA

T
ento technologický upgrade prichádza nezvyčaj-

ne skoro, veď Trieda C kupé je na trhu od roku 

2015 a verzia kabriolet až od roku 2016. Je to 

priamy dôkaz raketového vývoja najmä v oblasti 

elektriky a elektroniky, pričom sa Mercedes-Benz 

nebojí podeliť o najnovšie technológie so svojimi zákazníkmi. 

Filozofi a je jasná, každý zákazník je pre automobilku dôležitý. 

Každý dostane maximum. Bez ohľadu na veľkosť auta. V tom-

to smere je výkon technikov obdivuhodný. Pod kabátom sa totiž 

v prípade niektorých modelov objaví aj 48-voltová technika, čo 

prezrádza odznak EQ Boost. 

Detaily dokonalosti
Identifi kovať zmeny na karosérii môžete na detailoch. Naprí-

klad predné svetlomety využívajú výlučne LED technológiu, za 

príplatok sú k dispozícii aj aktívne svetlomety Multibeam LED 

s dosvitom až extrémnych 650 metrov. V predných svetlome-

toch tak nájdete nie menej ako 84 individuálne ovládaných LED 

c kupe a kabrio 2verzia.indd   12c kupe a kabrio 2verzia.indd   12 8. 6. 2018   21:38:048. 6. 2018   21:38:04



diód pre maximálne osvetlenie vozovky. Optický rozdiel poskyt-

ne aj nová grafi ka zadných svetlometov. Zvyšné optické rozdiely 

sa obmedzili na nové dekoratívne prvky ako lišty, disky kolies či 

paletu farieb, vďaka ktorej odlíšite „nové“ kupé od predchodcu.

Až dvadsaťšesť centimetrov, čiže 10,25-palcovú uhlopriečku 

ponúka displej multimediálneho systému, ktorý je za príplatok, 

štandardné modely dostanú 7-palcový displej. Ovládanie disple-

jov je opäť rozdelené do troch úrovní, vodič nemusí vďaka dvom 

dotykovým plochám ani dávať ruky z volantu. Klasickým štý-

lom, teda otočným ovládačom možno tiež ovládať centrálny dis-

plej, takisto však aj na dotykovej ploche. Vodič si môže za prípla-

tok vybaviť kokpit aj digitálnym prístrojovým panelom, ktorý si 

môže nakonfi gurovať podľa vlastných predstáv. Zoznam zmien 

dopĺňajú aj nové farby poťahov a okrasných líšt.

EQ Boost
Tento odznak nájdete na verzii C 200, ktorá reprezentuje ab-

solútne novú generáciu motorov. Kooperácia klasického spaľo-

vacieho motora a elektromotora prináša mimoriadne zaujímavé 

parametre. Maximálny výkon spaľovacieho motora s obje-

mom 1,6 litra a s prepĺňaním Twin Scroll turbodúchadlom je 

135 kW/184 koní a dopĺňa ho 10 kW/13,6 koňa, čo poskytuje 

elektromotor. Ešte zaujímavejšie sú dáta maximálneho krútia-

ceho momentu, 280 Nm dopĺňa 160 Nm a tieto hodnoty pocí-

tite pri každej akcelerácii. Výkon elektromotora je k dispozícii 

 13
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pri nižších otáčkach, kým nastúpi maximálny plniaci tlak tur-

bodúchadla. Okrem toho predlžuje elektromotor dojazd na zo-

trvačnosť, prípadne sa využíva ako brzda pri jemnom dotyku 

brzdového pedála na rekuperáciu a dobíjanie akumulátora. Pre 

maximalizáciu úspory paliva sa motor vypína pri nižších rých-

lostiach, vypínanie a opätovná aktivácia motora je mimoriadne 

jemná a cieľom je maximálny komfort pre vodiča.

Z 0 na 100 km/h šprintuje „základný“ motor za 7,9 sekundy, 

čo je vynikajúca hodnota. Maximálna rýchlosť je tiež pôsobivá 

– 239 km/h. Prirátajte k tomu aj normovanú spotrebu na úrov-

ni 6,1 l/100 km, a tá je tiež atraktívna. Mild hybrid systém je mi-

moriadne kompaktný štartér/generátor a je umiestnený v mies-

te, kde sa zvyčajne nachádza alternátor. Generátor s napätím 

48 voltov poháňa niektoré agregáty, ako napríklad kompresor 

klimatizácie či LED svetlomety. Ak si to zákazník želá, tento mo-

tor sa dá doplniť aj pohonom všetkých štyroch kolies 4MATIC.

Druhým motorom na výber je verzia C 220d. Je to motor s kó-

dovým označením OM 654, ktorý je rekordérom v oblasti níz-

kych emisií. Tento fakt sa potvrdil aj pri meraniach v reálnej pre-

mávke nezávislými inštitúciami. Inými slovami bez ohľadu na 

palivo v nádrži máte k dispozícii najmodernejšiu technológiu.

A v prípade, ak svoje kupé alebo kabriolet chcete okore-

niť, zvoľte si verziu Mercedes-AMG C 43 4MATIC. Pod ka-

potou vám bude pracovať trojlitrový šesťvalec s dvoma tur-

bodúchadlami, ktorý ponúka po novom vyšší maximálny 

výkon na úrovni 287 kW/390 k, čo je o 17 kW/23 k viac, ako 

mal predchádzajúci model. Dynamiku auta možno prirov-

nať k superšportu, z 0 na 100 km/h zrýchli za 4,7 sekundy, 

kabriolet za 4,8 sekundy. Pohon 4MATIC favorizuje zadné 

14 

Z 0 na 100 km/h 
šprintuje „základný“ motor 

za 7,9 sekundy, o je 
vynikajúca hodnota. 

Maximálna rýchlos  je tiež 
pôsobivá – 239 km/h. 
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kolesá, kam za normálnych okolností smeruje až 69 percent 

maximálneho krútiaceho momentu.

Oči všade
Opis asistenčných systémov je pomerne jednoduchý. Nová 

Trieda C kupé aj kabriolet má oči všade. Pozerá sa 500 met-

rov dopredu, 40 metrov do bokov a 80 metrov dozadu. Aktívny 

tempomat šoféruje za vás, rýchlosť prispôsobí limitom, prípad-

ne premávke pred vami. V dopravnej zápche nemusíte praktic-

ky šoférovať, prekážky odhalí predkolízny systém. Ten ráta aj 

s chodcami, prípadne s križujúcou premávkou v prípade, ak by 

vám niekto z bočnej ulice nedal prednosť. V zásade sa to dá zo-

sumarizovať slovami, že nová Trieda C kupé aj kabriolet ponú-

kajú úplne všetko. Nesplnené priania neexistujú, vašou úlohou 

bude iba voľba farby. 

Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  9 669,00 € s DPH (11 574,00 € s DPH)

1.- 48. mesačná splátka 550,15 € s DPH (658,55 € s DPH)

Spracovateľský poplatok   386,76 € s DPH (462,96 € s DPH)

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH (36,00 € s DPH)
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,71% (9,70%); fixný 

úrok p. a.: 8,30% (8,30%); celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 32 230,00 € (38 580,00€); 

lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 36 498,96 € (43 683,36€). Počas celej 

doby financovania sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke 

ani vo vypočítanom RPMN. (Údaje v zátvorke sú pre kabriolet.)

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca 

od 6 do 10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za férové ceny), Mobilo - záruka 

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 6,3 - 6,0 (6,6 - 6,2)  l/100 km

Emisie CO
2 144 - 136 (151-142) g/km

Cena zákl. modelu 32 230 € s DPH (38 580 € s DPH)
Údaje v zátvorke sú pre kabriolet

Trieda C 200 kupé / kabriolet
Motor: R4, 1 497 cm3

Výkon (dodat. výkon s EQ): 135 kW (+10 kW) / 184 k (+13,6 kW)

Krútiaci moment (dodat. krútiaci moment s EQ): 

280 Nm (+160Nm) / 3  000 - 4 000 min. 

Prevodovka: 9G-TRONIC, automatická
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

S
trieborná hviezda“ sa radom mimoriadnych mo-

delov Night Edition rozhodla osláviť individuál-

nosť a športový charakter úspešnej generácie vozi-

diel kompaktnej triedy, do ktorej v tomto prípade 

patria štyri modely: Trieda B, GLA, CLA a CLA 

Shooting Brake. Okrem nich bude dostupná aj o niečo svet-

lejšia verzia Night Edition Starlight, pričom tieto modely 

bude možné kombinovať so všetkými motorizáciami. Záro-

veň ponúkne modely Night Edition v segmente kompaktnej 

triedy aj značka Mercedes-AMG.

Styling AMG
Charakteristickým prvkom pre model CLA Shooting Bra-

ke Night Edition, s prevodovkou DCT, dosahujúcim kombi-

novanú spotrebu 3,9 l/100 km, a kombinované emisie CO
2
 

101 g/km, je exteriérový styling AMG. Ten tvorí špeciálny 

spojler predného nárazníka s dizajnom výstuhy v tvare A, 

výrazné bočné obloženia prahov, špeciálny spojler zadného 

nárazníka a18-palcové disky AMG z ľahkej zliatiny s mno-

holúčovým dizajnom. V prípade záujmu je verzia Night Edi-

tion na želanie zákazníka (v kombinácii s balíkom Night 

ako prvé vozidlo značky Mercedes-Benz) vybavené diskami 

AMG z ľahkej zliatiny - v celočiernom vyhotovení. V rámci 

modelu CLA Shooting Brake Night Edition sú sériovo do-

dávané vysokovýkonné svetlomety s LED a plaketa Edition 

na blatníku.

Kontrastný interiér
Pre vnútro vozidla je charakteristickým, už na prvý po-

hľad viditeľným prvkom, kontrast čierno-bielej farby. Či 

„

Oslava individuality
To, ako má vyzerať exkluzívny elegantný kompakt, potvrdzuje 

aj mimoriadny model, predstavený na tohtoročnom autosalóne 
v Ženeve - Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 200 d Night Edition.

CLA sb nigth - HD live map.indd   16CLA sb nigth - HD live map.indd   16 8. 6. 2018   22:11:568. 6. 2018   22:11:56



ide o biele zvýrazňujúce prvky na okrajoch bezpečnost-

ných pásov, alebo ozdobné švy na sedadlách s čalúne-

ním z čiernej imitácie kože ARTICO. 

Vo vyhotovení ARTICO sa dodáva aj prístrojová do-

ska. Biele kontrastné ozdobné švy sa nachádzajú aj na 

lakťových opierkach na dverách, na stredovej konzole, 

ako aj na obloženiach dverí, či orámovaní ventilačných 

dýz. Ozdobný prvok je vyhotovený so vzhľadom uhlíko-

vých vlákien. Kordové podlahové rohože majú čierno-

-biele lemovanie a nápis Edition. V prípade variantu 

Night Edition Starlight je vizuálne atraktívna a pôsobi-

vá diamantová maska chladiča s pochrómovanými ko-

líkmi a leštené disky AMG z ľahkej zliatiny s titánovým 

sivým dizajnom a mnoholúčovým dizajnom. 

Text: Ivan Kollár; Foto: Daimler AG
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Nemecký koncern Daimler sa spolu 
so spoločnosťou HERE Technologies 
rozhodli vytvoriť z HERE HD Live Map 
pevnú súčasť autonómnej techniky 
v budúcich generáciách vysoko 
automatizovaných a autonómnych 
vozidiel značky Mercedes-Benz.

Digitálne 
zmapovaná 
budúcnos

H
D Live Map sú vyvinuté tak, že sa dokážu „re-

generovať“ - čo znamená, že sú schopné odrá-

žať dynamické zmeny v obrázku ulice takmer 

v reálnom čase a podľa toho sa aktualizovať. 

Digitálny kartografi cký materiál spoločnos-

ti HERE sa už dnes používa v rámci aktuálnych modelov vo-

zidiel Mercedes-Benz Triedy E, Triedy S a v novej Triede A. 

Vysoko presné digitálne mapy sú kľúčovým komponentom 

moderných asistenčných systémov pre vodiča (ADAS, Advan-

ced Driver Assistance Systems) a autonómneho jazdenia. Sú 

strojovo čitateľné a uložené na cloude. V istom zmysle automa-

tizovanému vozidlu umožňujú vidieť za roh. Vďaka navzájom 

prepojeným informačným vrstvám vozidlo na centimeter pres-

ne vie, kde sa práve nachádza, akú má pred sebou cestu a ako 

má reagovať na rôzne dopravné scenáre. Vďaka „regenerujú-

cim sa“ digitálnym mapám HD Live Map dochádza k okamži-

tému aktívnemu reagovaniu na meniace sa dopravné situácie, 

čím sa v konečnom dôsledku výrazne zvýši aj bezpečnosť po-

sádky vo vozidle. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  7 832,26 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 445,64 € s DPH

Spracovateľský poplatok   313,30 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,73 %; fixný úrok 

p. a.: 8,30%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 26 107,50 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 29 572,28 €. Počas celej doby financovania sa vyžadu-

je havarijné poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca 

od 6 do 10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za férové ceny), Mobilo - záruka 

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 5,7 – 5,4  l/100 km

Emisie CO
2 133 – 125 g/km

Cena zákl. modelu 26 107,50 € s DPH

CLA 180  kupé Night Edition
Motor: R4, 1 595 cm3

Výkon: 90 kW / 122 k 

Krútiaci moment: 200 Nm / 1 250 – 4 000 min. 

Prevodovka: 6-stupňová, manuálna
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Popularitu hybridných 
modelov sa Mercedes-Benz 
rozhodol riešiť radikálne. 
Zvýšením parametrov 
najnovších plug-in hybridov 
na úroveň superšportových 
modelov. Maximálny krútiaci 
moment vozidla Mercedes-Benz C 300 de 
je identický s verziou C 63 AMG.

18 

Rovnocenný 
súper

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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O
dkedy sa na ženevskom autosalóne objavila face-

liftovaná Trieda C, predmetom diskusie je, či by 

sa podľa správnosti nemala označovať ako nový 

model vzhľadom na množstvo zmien, ktoré sa 

udiali pod kapotou. Jedna zo zmien je aj predsta-

venie nového diesel-hybridného systému, ktorý nesie označenie 

300 de. Tento nekonvenčný krok je súčasťou fi lozofi e Mercedes-

-Benz – vyplniť všetky medzery na trhu. A bonusom tejto kon-

cepcie je kombinovaný krútiaci moment – rovných 700 Nm, kto-

rý je identický so špičkovým modelom AMG 63S.

Sila AMG, emisie elektromobilu
V skutočnosti je sila motora limitovaná vzhľadom na au-

tomatickú prevodovku 9G-Tronic. Kombinovaný krútia-

ci moment totiž vrcholí na hodnote 840 Nm! Túto masív-

nu porciu výkonu generuje dieselový motor v kombinácii 

s elektromotorom. Známy štvorvalec s označením OM654 

s maximálnym výkonom 143 kW (194 k) a maximálnym 

krútiacim momentom 400 Nm spolupracuje s elektromoto-

rom o výkone 90 kW (122 k) a maximálnym krútiacim mo-

mentom 440 Nm. Aj napriek týmto ohromujúcim dátam 
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je technika kompaktná. Elektromotor je umiestnený me-

dzi motorom a prevodovkou a celok je kompaktný, čo uľah-

čuje jeho montáž do auta. Aj v prípade ekologickej techni-

ky je prioritou čo najmenej kompromisov pre vodiča a jeho 

spolujazdcov. Vývoj dokazujú aj batérie, ich kapacita vzrást-

la na 13,5 kWh, čo znamená, že v elektrickom režime absol-

vuje C 300 de až 50 kilometrov. Pritom batérie nezaberajú 

viac miesta a poteší aj informácia o zvýšenom výkone na-

bíjania. Narástol z 3,6 kW na 7,2 kW, čo znamená, že úpl-

né nabitie batérie trvá iba dve hodiny, z bežnej 230-volto-

vej zásuvky to bude sedem hodín. Po nabití batérie môžete 

v elektrickom režime jazdiť až 50 kilometrov, čo pokryje aj 

celodennú potrebu väčšiny vodičov pohybujúcich sa výluč-

ne v rámci mesta. Navyše, po vybití batérie máte k dispozí-

cii úsporný potenciál naftového motora. Nielenže patrí me-

dzi najúspornejšie, ale aj medzi najčistejšie. Takže emisne je 

na tom verzia 300 de lepšie ako verzia 350 e.

Myslí za vás
Maximum úspory paliva aj emisií prináša najmä inteli-

gentný riadiaci program, ktorý využíva údaje z navigácie, 

ktoré zohľadňujú profi l trate, čiže stúpania, klesania, zákru-

ty, kruhové objazdy, obmedzenia rýchlosti a vďaka sníma-

čom asistenčných systémov aj vzdialenosť od áut idúcich 

vpredu. Na základe týchto informácií určí, prípadne nazna-

čí vodičovi potrebu uvoľniť tlak na plynovom pedáli, aby 

sa využila zotrvačnosť auta a súčasne bol vypnutý spaľova-

cí motor. Tak sa maximalizuje úsporný potenciál hybridnej 

sústavy.

Okrem toho má vodič k dispozícii voliteľné režimy jazdy, 

ktoré si aktivuje na základe preferencií. Režim HYBRID 

je v podstate štandardné nastavenie, vodič má k dispozícii 

kombinovaný výkon v prípade potreby, a pri decelerácii vy-

užíva rekuperáciu a pri bežnej jazde zvyšuje úsporný po-

tenciál na základe údajov z navigácie. Druhým stupňom je 

E-MODUS, čiže elektrický režim. V tomto režime sa dosta-

nete do centra každého veľkomesta v Európe. Vďaka novej 

technológii a vyššiemu výkonu lítium-nikel-mangán-kobal-

tových batérií môžete jazdiť v čisto elektrickom režime až 

do rýchlosti 140 km/h. Ak sa nachádzate mimo mesta a na-

bité batérie si chcete ušetriť na vstup do centra mesta, akti-

vujete E-SAVE, naopak, ak potrebujete za jazdy batérie do-

biť, zvolíte si režim CHARGE. Pričom ani v tomto režime 

sa spotreba nepohybuje mimo štandardného pásma spotre-

by. V zásade sa tak naftový agregát dostáva do pozície suve-

rénne najekologickejšieho pohonu, vzhľadom na to, že emis-

nú bilanciu vyjadruje 38 g CO
2
 na kilometer. A to je silný 

argument.

Apropo, identickou hybridnou technológiou tretej generá-

cie disponuje aj model Mercedes-Benz E 300 de… 

Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG

Po nabití batérie môžete 
v elektrickom režime 
jazdi  až 50 kilometrov, 
o pokryje aj celodennú 

potrebu vä šiny vodi ov 
pohybujúcich sa výlu ne 
v rámci mesta.
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Našu kvalitu potvrdzuje 
spokojnos  klientov

rozdiel medzi klientmi vyhľadávajúcimi 
vašu privátnu banku napr. pred desiatimi 
rokmi, a tými, ktorí majú záujem o jej služ-
by dnes?

- Nemyslím si, že by za posledné roky prišlo 

k dramatickému posunu v očakávaniach klientov. Povedal 

by som, že naša banka je dnes - v porovnaní s minulosťou 

- vďaka rozvoju atraktívnejšia aj pre konzervatívnejších 

klientov, pretože svoju kvalitu jasne potvrdila spokojnos-

ťou klientov, ktorí jej zverili fi nancie na jej začiatku.

Čo očakávajú klienti od privátneho bankovníctva a od 
privátneho bankára?

- Naši klienti sú pomerne rôznorodá skupina so širokou 

škálou rozsahu požiadaviek. V prvom rade sa snažíme vy-

tvoriť si o potrebách klientov čo najlepší obraz. Každoroč-

ne na to využívame aj prieskum Wealth Report, ktorý ro-

bíme medzi našimi klientmi už sedem rokov. Dlhodobou 

prioritou však zostávajú obsažná a promptná komuniká-

cia pri správe majetku klientov a predovšetkým maximál-

na diskrétnosť.

Čo všetko musí vedieť privátny bankár zabezpečiť pre 
klienta?

- Bankár musí klientovi v prvom rade vedieť prehľadne 

ukázať a objasniť, aké možnosti vo svete fi nancií má a čo 

sa s jeho spravovaným majetkom deje. Popri tom privátny 

bankár dokáže poradiť aj v oblasti cestovania, kultúrnych 

zážitkov, darčekov pre blízkych či navrhnúť tipy na tráve-

nie voľného času. Okrem dobrej rady vie tiež pomôcť aj 

pri samotnej organizácii či realizácii nápadov.

Stáva sa, že vzťah medzi privátnym bankárom 
a klientom sa vyvinie až do kamarátskej podoby?

- Áno a je to podľa mňa prirodzené. To, že sa z obchod-

ných partnerov časom stávajú priatelia, funguje aj v iných 

odvetviach biznisu. Bankár sa pri svojej práci dostáva 

k dôverným informáciám o klientovom majetku, čím sa 

postupne vytvára blízky vzťah medzi ľuďmi, čo môže v nie-

ktorých prípadoch prerásť až do kamarátstva. Samozrej-

me, vždy je v prvom rade dôležitý profesionálny prístup.

Klienti už dávno neinvestujú len do klasických finanč-
ných produktov a aj preto nás zaujíma, aké investície 
sú dnes v „kurze“?

- Klienti okrem využívania fi nančných nástrojov, investí-

cií do nehnuteľností, vzdelania detí či do fi lantropie, často 

investujú aj do alternatívnych investícií. Ide o umelecké 

diela, rôzne kolekcie historického významu, akými sú ná-

bytok, šperky alebo známky. V poslednom čase sú veľ-

mi populárne aj veterány či vzácne fľaše archívneho vína. 

Uvedené investície sú značne prepojené s osobnou vášňou 

a s hobby klienta. Okrem mentálneho potešenia a spolo-

čenského uznania, ktoré sú väčšinou prvoradým motívom, 

môžu priniesť aj nadpriemerný zisk.

Spomínali sme veterány. Akého štvorkolesového táto-
ša by sme našli vo vašej garáži?

- Som veľkým fanúšikom automobilizmu všeobecne, pre-

ferujem autá nemeckých značiek. Som síce len na začiat-

ku dlhej cesty, ale zvažujem uchovať si jedno moje autíčko 

ako veterána, keďže je to dosť špecifi cký model, hoci má 

dnes len 8 rokov. Zvyšné štvorkolesové tátoše (Mercedes 

ML250 a V250) sú klasickí pracanti na kvalitný transport 

mňa a mojej rodinky. V práci mám tiež možnosť využívať 

vynikajúce služobné vozidlo značky Mercedes-Benz 

Triedy S 560. 

Text a foto: J&T Banka

Stál pri zrode privátneho bankovníctva v J&T Banke, ktorému 
sa venuje už 12 rokov. Prioritou sú promptná komunikácia 
pri správe majetku klientov a diskrétnosť, hovorí prokurista a riaditeľ 
Odboru privátneho bankovníctva J&T Banky Ondrej Segeč.

Je
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Luxusný Mercedes-Maybach Triedy S prichádza na trh ešte 
ušľachtilejší  - s novou maskou chladiča, dvojfarebným 
lakovaním na želanie, s novými exkluzívnymi kombináciami 
farieb interiéru a v rámci limitovanej série aj s revolučnou 
technológiou svetlometov DIGITAL LIGHT. 

22 

Vyš achtená 
exkluzívnos
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N
ové poňatie masky Mercedes-Maybach s jej 

ušľachtilými zvislými lamelami vdychuje 

prednej časti vozidla nezameniteľný vzhľad. 

V rámci typického dvojfarebného lakovania 

karosérie bude na výber deväť farebných 

kombinácií, pričom pribudla možnosť aplikácie dvojitej 

vrstvy priehľadného laku pre všetky tmavé farby. Vytvá-

ra sa tak brilantná povrchová vrstva s efektom klavírového 

laku a mimoriadnym dojmom hĺbky.

Pôsobivý exteriér
Vzhľad exteriéru špičkového modelu umocňujú aj nové, lu-

xusné 20-palcové disky s mnoholúčovým dizajnom, či tri ex-

kluzívne 20-palcové disky, o. i. aj s dizajnom dvadsiatich otvo-

rov, známe z kabrioletu Triedy S značky Mercedes-Maybach. 

Interiér ponúka dve nové exkluzívne farebné kombinácie: ar-

maňakovú hnedú/čiernu a savanovú béžovú/čiernu. Čalúne-

nie v koži napa Exklusiv Maybach v čiernej farbe si okrem 

toho možno na želanie objednať s kontrastnými švami v me-

denej, zlatej alebo platinovej farbe. Rovnako nové sú v ponu-

ke ozdobné prvky z magnólie designo s prúdnicami.

Jedinečný komfort
S dĺžkou 5 462 mm a s rázvorom kolies 3 365 mm preko-

náva vlajková loď modelovej palety značky Mercedes-Benz 
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aj sedan Triedy S, s dlhým rázvorom kolies, v oboch roz-

meroch o 20 cm! Cestujúci na zadných sedadlách z toho 

profi tujú rovnako ako zo sériovej výbavy s riaditeľskými 

sedadlami vľavo a vpravo, ako aj z ďalších exkluzívnych 

detailov, ako napr. inovatívne zosilňovanie hlasu.

Svetlo budúcnosti
Ešte v prvom polroku tohto roka získajú vybraní zákaz-

níci vo vozidle Mercedes-Maybach Triedy S revolučnú 

technológiu svetlometov DIGITAL LIGHT, s takmer ne-

oslepujúcim diaľkovým svetlom s vysokým rozlíšením viac 

ako dva milióny pixlov. Moderná technológia v rámci jed-

ného svetlometu vytvára osvetlenie ideálne nielen pre sve-

telné pomery v každej jazdnej situácii, ale navyše dokáže 

aj rozšíriť vizuálnu podporu asistenčných jazdných systé-

mov a umožňuje pokrokovú jazdnú asistenciu a komuni-

káciu s vodičom. DIGITAL LIGHT ponúka ešte vyššiu 

presnosť ako svetlomety MULTIBEAM LED, čím znižu-

je riziko oslepenia ostatných účastníkov cestnej premávky 

na minimum. 

A nielen to – vďaka inovatívnej technológii DIGITAL 

LIGHT riadenej softvérom, možno na vozovku premietať 

symboly vo vysokom rozlíšení, čo v reálnej premávke ne-

poskytuje len upozornenia vodičovi bezprostredne v jeho 

zornom poli, ale mu to aj v ďalšom kroku umožňuje komu-

nikovať priamo s okolím samotným.

Svetelné značenie
Revolučné osvetlenie dokáže promptne – v prípade nebez-

pečenstva – informovať vodiča napr. pomocou vodiacich čiar, 

keď sa na samotnú vozovku premietajú dve svetelné stopy, 

ktoré zodpovedajú celkovej šírke vozidla, vďaka čomu vodia-

ce čiary pomáhajú vodičovi pri jeho ďalšej orientácii. V prípa-

de, ak sa v blízkosti vozovky v nebezpečnej oblasti rozpozná 

chodec, zobrazí sa na vozovke šípka, ktorá ukazuje jeho sme-

rom. Na vozovke sa šípka zobrazí aj dodatočne k značeniu, 

ktoré iniciuje adaptívny asistent diaľkového svetla. Pokiaľ vo-

dič aktivuje tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC 

PLUS, alebo zmení regulovaný odstup, ako podpora sa na vo-

zovke zobrazí príslušné značenie odstupu. Okrem toho vo-

zidlo s pomocou technológie DIGITAL LIGHT dokáže vodi-

ča varovať pred určitými druhmi nebezpečenstva a poskytnúť 

mu na vozovke príslušné upozornenia, ako napr. výstražný 

symbol pre klzkú vozovku, výstražný symbol pre staveniská, 

výstražný symbol pre riziko nabehnutia, výstražný symbol 

pre udržiavanie sa v jazdnom pruhu, výstražný symbol pre 

mŕtvy uhol a výstražný symbol pre rýchlosť. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

S d žkou 5 462 mm a s rázvorom kolies 3 365 mm 
prekonáva vlajková lo  modelovej palety zna ky 

Mercedes-Benz aj sedan Triedy S, s dlhým rázvorom 
kolies, v oboch rozmeroch o 20 cm! 
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Divízia Daimler Financial Services 
predstavila v katalánskej Barcelone 

v rámci podujatia Mobile World 
Congress novú koncepciu 

digitálneho avatara Sarah, ktorá 
v neďalekej budúcnosti nanovo 

zadefinuje spojenie medzi človekom 
a strojom pomocou umelej 

a emocionálnej inteligencie.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Emocionálna 
mobilita 

budúcnosti 
K

oncepcia štúdie Sarah poslúži zákazníkom ako di-

gitálny styčný bod – podobne ako osobný asistent. 

Keďže je fi nančné portfólio a portfólio mobility čo-

raz individuálnejšie a pestrejšie, mení sa aj postoj 

zákazníka a jeho výber zo sveta ponúk. Ide o jedi-

nečnú kombináciu umelej a emocionálnej inteligencie. Samotný 

digitálny avatar, akým je Sarah, slúži v ekosystéme pre fi nančné 

služby a služby mobility ako rozhranie vo vzťahu k zákazníkovi, 

čím vznikne nevídaný zážitok z mobility. V príprave a v oblasti 

služieb, akými sú fi nancovanie automobilov, lízing, poistenie, zdie-

ľanie vozidiel alebo taxislužba na privolanie, zohrá v budúcnosti 

emocionálna inteligencia kľúčovú úlohu. Okrem funkcie hlasové-

ho asistenta totiž dokáže Sarah - aj pomocou rozpoznávania ob-

lastí tváre spracovávať neverbálne údaje o zákazníkoch v reálnom 

čase. Samoučiace sa, emocionálne inteligentné digitálne avatary 

vyvolajú zásadnú zmenu, nakoľko budú schopné učiť sa, porozu-

mieť svojmu okoliu a vytvoriť si s ľuďmi emocionálne puto, vďaka 

ktorému ich dokážu podporiť v rôznych oblastiach života. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

Kľúč od dvadsiateho autobusu Tourismo pre Dolphin symbolicky prevzal 
jej generálny riaditeľ Štefan Šiliga z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andreja Glatza.

MÔJ 
SUSED 
JE PAROHÁČ
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Verde Park na okraji stupavského Zámockého parku ponúka rodinné apartmánové bývanie 
priamo v prírode. Vo vnútroparku s biojazierkom s bazénom nájdete relax, po akom ste 

vždy túžili. V spojení s rýchlym prístupom do Bratislavy a okolitých miest je ideálnym 
miestom pre tých, ktorí chcú doma nájsť pokoj a oddych v objatí prírody.

1500 m2
BIOJAZIERKO

BEZPEČNÝ 
VNÚTROPARK

SKVELÉ
DISPOZÍCIE

BÝVANIE PRIAMO
V PRÍRODE

UVÁDZACIE CENY
NA PRVÝCH 10 BYTOV
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Exkluzívny 
predátor 
Piedestál luxusnej značky Mercedes-Maybach 
patrí nepochybne jej exkluzívnemu modelu 
Pullman, ktorý prichádza na trh ešte 
dokonalejší, než bol doposiaľ.
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eho tvorcom sa podarilo posunúť di-

zajnovú zmyselnosť, individualitu 

do takmer absolútnych rozmerov. 

Prednú časť modelu Pullman, dlhé-

ho 6,50 metra, zvýrazňuje nová mas-

ka chladiča s jemnými, vertikálnymi vzpera-

mi. Jej osadenie bolo inšpirované modelom 

Vision Mercedes-Maybach 6. 

Rozrástla sa aj paleta farebných odtieňov, 

čo len posilňuje dôraz jeho tvorcov 

na osobitosť a individualitu. Novým vizuál-

nym prvkom sú aj dvojtónové laky, identic-

ké s Triedou S značky Mercedes-Maybach. 

Interiéru dominujú nové exkluzívne far-

by magma sivá, mahagónová hnedá a hod-

vábna béžová či modrá farba, znázorňujúca 

morskú hlbočinu.

Komfort a výkon
Interiér modelu Pullman predstavuje 

v jeho zadnej časti veľkorysý komfortný lu-

xusný vkusný priestor VIP salónika, v kto-

rom môžu štyria cestujúci sedieť oproti sebe, 

oddelení od vodiča a jeho spolujazdca elek-

tricky ovládanou priehradkou. Novinkou vy-

noveného modelu je aj predná kamera, po-

mocou ktorej môžu cestujúci, sediaci v zadnej 

časti vozidla sledovať premávku pred vo-

zidlom. Funkcia zvukového systému „2 ca-

bin sound“ ponúka ešte exkluzívnejší zvuk 

než doposiaľ, pričom pomocou osobitného 

ovládania jednotlivých zvukových priesto-

rov vo vozidle sa dá dosiahnuť jedinečný hu-

dobný zážitok. Mercedes-Maybach Pullman 

(S 650) s motorom V12 biturbo s výkonom 

463 kW (630 k), dosahuje kombinovanú spot-

rebu 14,6 l/100 km a zrýchlenie z nuly na 

100 km/h za 6,5 sekundy. 

Text: Ivan Kollár; foto: Daimler AG
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Nový model Mercedes-AMG G 63 prináša najväčšiu zmenu v his-
tórii Triedy G v podobe výkonného pohonu, nového podvozku 
AMG RIDE CONTROL, jazdným programom – špecifickým pre 
značku AMG, či nového interiéru. Napriek tomu naďalej ostáva 
verný svojmu charakteru a osvedčeným hodnotám. 

28 

Offroadová 
delikatesa
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V
ďaka 4,0-litrovému motoru V8 biturbo (ten na-

hradil doterajší 5,5-litrový motor V8 biturbo), 

ako aj dosiahnutej dynamike jazdy, agilnos-

ti v kombinácii s terénnymi vlastnosťami do-

siahlo z technickej stránky nové Géčko 63 úpl-

ne novú dimenziu. Počas jazdy dosahuje motor výkon 430 kW 

(585 k) a maximálny krútiaci moment 850 Nm. Z 0 na 100 km/h 

dokáže vyštartovať za 4,5 sekundy, pričom jeho dynamický ná-

hon siaha až do elektronicky obmedzenej maximálnej rýchlosti 

220 km/h, s balíkom AMG Driver’s Package až 240 km/h. Vyš-

šiu úspornosť garantuje motor V8 so systémom odpájania val-

cov AMG Cylinder Management. V oblasti čiastočného zaťa-

ženia sú vypnuté valce dva, tri, päť a osem, čo výrazne znižuje 

spotrebu paliva. Vozidlo tak dosahuje kombinovanú spotrebu 

paliva 13,2 l/100 km, pričom kombinované emisie CO
2
 oscilu-

jú na hodnote 299 g/km. A nielen to – vozidlo disponuje aj ďal-

šími technologickými „vychytávkami“, akými sú modifi kované 

piesty, optimalizované chladenie plniaceho vzduchu, komplexné 

softvérové vylepšenia, priame vstrekovanie benzínu prostredníc-

tvom piezoelektrických vstrekovačov, celohliníková kľuková skri-

ňa, štvorventilová technika s nastavovaním vačkového hriadeľa, 

chladenie plniaceho vzduchu na báze vzduch-voda, manažment 

alternátora, funkcia ECO štart – stop a funkcia kĺzania.

Radenie a pohon
V modeli G 63 je použitá 9-stupňová automatická prevodov-

ka AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, pomocou ktorej je možné 

dosiahnuť rýchle šprinty, zatiaľ čo funkcia medziplynu v jazd-

ných programoch Šport a Šport plus ešte viac zvyšuje emotív-

nosť jazdného zážitku. Novinkou je poloha voliacej páky DI-

RECT SELECT ako hlavnej páky riadenia v blízkosti volantu. 

Zvýšenú agilnosť počas jazdy a vylepšenú trakciu pri zrýchľo-

vaní zabezpečuje sériový náhon na všetky kolesá AMG Perfor-

mance 4MATIC, ktorý sa vyznačuje rozdeľovaním momentu 

v pomere 40 percent na prednú nápravu a 60 percent na zadnú 

nápravu. Pri jazde v náročnom teréne možno zaradiť terénnu 

redukciu spínačom LOW RANGE až do rýchlosti 40 km/h. 

Prevodový pomer rozdeľovacej prevodovky sa v režime HIGH 

RANGE zmení z 1,00 na 2,93. Zmena z LOW RANGE na 
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HIGH RANGE je možná do rýchlosti 70 km/h. Všetky uzá-

vierky možno zapínať individuálne počas jazdy v režime LOW 

RANGE, ako aj v režime HIGH RANGE – najskôr stredo-

vý zverný diferenciál, potom zverný diferenciál zadnej nápra-

vy a napokon zverný diferenciál prednej nápravy. Elektrome-

chanické parametrické radenie, ktoré je v modeli G 63 použité 

prvýkrát, má variabilný prevod a zabezpečuje tak presný a au-

tentický ohlas. Novinkou je aj po prvý raz v histórii tejto 

Triedy G značky Mercedes-AMG umožnené prispôsobovať 

jazdnú charakteristiku individuálnym potrebám pomocou do-

tyku prsta, s piatimi programami na jazdu na vozovke DYNA-

MIC SELECT a s tromi terénnymi jazdnými programami.

Dizajn a osvetlenie
Novému modelu Mercedes-AMG G 63 dodávajú jedinečný 

športový vzhľad nezameniteľné dizajnové prvky, akými sú oblože-

nie chladiča špecifi cké pre AMG, nárazník AMG s veľkými boč-

nými otvormi na prívod vzduchu a s ozdobnými prvkami v mat-

nej irídiovej striebornej farbe, hranatá silueta, zvrchu dosadajúca 

kapota motora, vonkajšie pánty dverí, okrúhle hlavné svetlome-

ty, nápadné smerovky, robustné kľučky dverí či mohutné ochran-

né lišty s vložkami vo vysokolesklej čiernej farbe so strieborným 

emblémom AMG. Rozšírenia podbehov kolies vpredu a vzadu 

po prvý raz vytvárajú miesto pre väčšie a širšie kolesá – v podobe 

dostupných 22-palcových diskov. Ergonomické sedadlá, vybave-

né množstvom komfortných funkcií, možno na želanie zdokonaliť 

balíkom aktívnych viackrivkových sedadiel (napr. rôzne masážne 

funkcie, klimatizácia a rýchle vyhrievanie sedadiel).

Sériovo dodávané hlavné svetlomety, smerovky a zadné svetlá 

vyhotovené s vysoko výkonnou technológiou s LED možno na že-

lanie „zdokonaliť“ svetlometmi MULTIBEAM LED, v ktorých 

v každom svetlomete svieti 84 individuálne ovládaných vysoko vý-

konných svetelných diód. Tie automaticky a s presne riadeným 

rozptylom svetla mimoriadne jasne osvetľujú vozovku, pritom 

však neoslepujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

Bodka na záver…
Mercedes-AMG G 63 je k dispozícii pre milovníkov hranatej 

legendy aj v mimoriadnej exkluzívnej, luxusnej a dizajnovo do-

konalej modelovej verzii Edition 1, pričom obidve verzie Géč-

ka budú uvedené na trh začiatkom tohto leta. Jednoducho sa 

máme na čo tešiť… 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

Zvýšenú agilnos  po as jazdy a vylepšenú trakciu pri 
zrých ovaní zabezpe uje sériový náhon na všetky 

kolesá AMG Performance 4MATIC.

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30%  44 904,60 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 2 555,03 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 796,18 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,66 %; fixný úrok 

p. a.: 8,30%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 149 682,00 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 169 378,22 €. Počas celej doby financovania sa vyža-

duje havarijné poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 

6 do 10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za férové ceny), Mobilo - záruka 

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺže-

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 13,1  l/100 km

Emisie CO
2 299 g/km

Cena zákl. modelu 149 682 € s DPH

Mercedes-AMG G 63
Motor: V8, 3 982 cm3

Výkon: 430 kW / 585 k 

Krútiaci moment: 850 Nm / 2 500 - 3 500 min. 

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, automatická
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Vyriešenie zložitých problémov a otázok, na ktoré 
nevedia dať dostatočnú odpoveď ani aktuálne 

generácie výpočtových systémov a systémy serverov, 
sa stalo predmetom spolupráce koncernu Daimler 

a spoločnosti Google.

SVET MERCEDESU
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H adanie odpovedí 
na otázky budúcnosti

Z
vládnuť mobilitu budúcnosti v čo najkomplexnejšej 

miere by  mali pomôcť kvantové počítače. Kvantový 

počítač s najväčším počtom kvantových bitov vytvo-

rila spoločnosť Google. Ten disponuje až 72-qubito-

vým procesorom Bristlecone (qubity sú najmenšie 

možné pamäťové jednotky a slúžia ako miera výkonnosti kvan-

tových počítačov). Uvedený kvantový počítač v rámci kooperácie  

so spoločnosťou Google využívajú tímy špecialistov z oblasti kon-

cernového výskumu Daimler na skúmanie konkrétnych prob-

lémov mobility budúcnosti, akými sú napr. vývoj udržateľných 

a efektívnych riešení mobility. 

Možnosti využitia
Pomocou fascinujúcich výpočtových možností počítača mož-

no vykonať rôzne zložité výpočty doposiaľ nepredstaviteľnou 

rýchlosťou. Aj vďaka tomu možno 

zistiť výber nových materiálov za-

ložený na kvantovej chémii, napr. 

na vývoj článkov akumulátorov; po-

znatky získané výpočtami pomôžu 

pri efektívnom a komfortnom po-

skytnutí individuálnej autonómnej 

mobility v mestskom prostredí a vo 

veľkomestách, čo súčasne odľahčí 

dopravnú infraštruktúru; možno pomocou nich plánovať logisti-

ku v oblasti transportérov - plánovať trasy v závislosti od množ-

stva premenných a aktualizovať ich v reálnom čase; optimali-

zovať plánovanie výroby a výrobných procesov; ako aj strojové 

učenie na zdokonaľovanie umelej inteligencie. . 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

Kľúč od dvadsiateho autobusu Tourismo pre Dolphin symbolicky prevzal 
jej generálny riaditeľ Štefan Šiliga z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andreja Glatza.

parkpodkolibou.sk

BÝVANIE  
POD KOLIBOU

NAJVÝHODNEJŠIE

PRÍĎTE SI POZRIEŤ
VZOROVÝ BYT

Rodinné bývanie v krásnom a pokojnom prostredí v Bratislave pod Kolibou si získa 
vaše srdce svojou všestrannosťou. Miestom vášho každodenného oddychu sa 
bezpochyby stane rozľahlý súkromný park. Vaše deti sa budú hrať v bezpečí, 
zatiaľ čo vy môžete tráviť voľné chvíle v spoločných komunitných záhradkách, 
grilovať so susedmi, užívať si výhľad na mesto alebo  oddychovať v tieni 
zelených stromov. Energiu si spolu s deťmi môžete vybiť na vonkajšom 
multifunkčnom ihrisku. 

Výstavba kvantového počítača
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Plne elektrický 
eActros  
Desať vozidiel Mercedes-Benz eActros v dvoch variantoch 
s celkovou hmotnosťou 18 a 25 ton v najbližších týždňoch 
otestujú vybraní zákazníci, aby tak stanovili vhodnosť ich 
každodenného používania, ako aj ich hospodárnosti 
v reálnych podmienkach. 
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Z
ámerom testu je pomocou nehlučnej bezemis-

nej jazdy dosiahnuť sériovými nákladnými 

vozidlami Mercedes-Benz eActros stav, keď 

budú vyhovovať drsným požiadavkám kaž-

dodennej prevádzky - tak technickým, ako aj 

ekonomickým. Stanú sa tak bázou pre sériovú produkciu 

palety ekonomicky konkurencieschopných elektrických 

nákladných vozidiel vnútromestskej distribučnej prepravy, 

ktorá bude k dispozícii už od roku 2021.

Dvojročné testovanie
Spoločnosti, testujúce vozidlá eActros, podnikajú v rôz-

nych odvetviach hospodárstva - od potravín až po stavebné 

materiály a základné suroviny, pričom ich používajú pri 

úlohách, ktoré bežne realizujú pomocou využitia konvenč-

ných dieselových druhov pohonu. Na základe odlišných 

požiadaviek budú mať vozidlá rôzne nadstavby - chladia-

renskú nadstavbu, skriňu bez chladenia, cisternu alebo 

plachtu. Pilotní zákazníci, ktorých vodiči sú špeciálne vy-

školení na eActros, budú následne v reálnej prevádzke tes-

tovať vozidlá jeden rok, po ktorom budú zverené na ďalší 

rok druhej skupine zákazníkov.

Tichý pohon bez emisií
Pohon vozidla eActros zabezpečujú dva elektromotory 

v blízkosti nábojov kolies zadnej nápravy. Tieto trojfázové 

asynchrónne motory sú chladené kvapalinou a pracujú s me-

novitým napätím 400 voltov. Výkon každého z nich dosahu-

je 125 kW, pri maximálnom krútiacom momente 485 Nm. 

Po sprevodovaní tak dosahuje každý po 11 000 Nm. Jazdný 

výkon je tak porovnateľný s jazdným výkonom dieselového 

nákladného vozidla. Najväčšie prípustné zaťaženie nápravy 

predstavuje obvyklých 11,5 tony.

Lítium-iónové akumulátory
Energiu potrebnú na dojazd až 200 km 

poskytujú lítium-iónové akumulátory 

s výkonom 240 kWh. Akumulátory sú 

zabudované do jedenástich balíkov: tri 

sa nachádzajú v oblasti rámu, ostatných 

osem je pod ním. Na zvýšenie bezpečnos-

ti sú balíky akumulátorov chránené oce-

ľovými puzdrami. V prípade nárazu po-

volia držiaky, zdeformujú sa a odvedú 

tak energiu pomimo akumulátorov bez 

toho, aby sa poškodili. Vysokovoltové 

akumulátory napájajú energiou nielen 

pohon, ale celé vozidlo.

Bezproblémové nabíjanie
Vybité akumulátory možno plne nabiť v priebehu troch 

až jedenástich hodín pri predpoklade realistickej nabíja-

cej kapacity 20 až 80 kW z mobilnej nabíjačky vo vozo-

vom parku. Nabíjacím štandardom je Combined Char-

ging System CCS. Nízkovoltová napäťová sústava s dvoma 

bežnými 12-voltovými akumulátormi sa nabíja z vysoko-

voltových akumulátorov pomocou meniča DC/DC. 

V prípade výpadku alebo vypnutia vysokovoltovej 

siete tak možno zachovať všetky relevantné auto-

mobilové funkcie, ako sú svetlá, smerovky, brz-

dový systém a systém vzduchového pruženia, ako 

aj systémy kabíny. Vysokovoltovú sieť možno na-

štartovať iba vtedy, keď sú oba nízkovoltové (LV) 

akumulátory nabité. 

Text: Ivan Kollár; foto: Daimler AG
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Progresívna 
interpretácia 
mestskej elektromobility 
Kým prechod u žien striedajú dovtedy neexistujúce komplikácie 
v podobe návalov tepla, búšenia srdca, výkyvov nálad, zvýšenej 
nervozity, osteoporózy či zvýšenia krvného tlaku, prechod 
autobusu Mercedes-Benz Citaro od dopravného prostriedku 
s nízkymi emisiami k autobusu s nulovými hodnotami emisií 
bol bezbolestný a bez akýchkoľvek komplikácií.
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P
red šiestimi rok-

mi spĺňal model 

Citaro ako prvý 

mestský autobus 

na svete vtedy naj-

prísnejší stupeň čistoty spalín 

Euro VI. Ešte nižšie emisie 

a najmä zníženú spotrebu pa-

liva priniesol nasledujúci mo-

del Citaro hybrid, po ktorom 

prišiel na trh A model Cita-

ro NGT s pohonom na zem-

ný plyn, jazdiaci na bioplyn 

takmer bez emisií CO
2
. Ten-

to rok prichádza na trh sério-

vo vyrábaný plne elektricky 

poháňaný 12 metrov dlhý au-

tobus Mercedes-Benz Citaro, 

jazdiaci lokálne bez emisií, očarujúci doposiaľ nepoznanou 

energetickou hospodárnosťou a inteligentnou modulárnou 

koncepciou technológií akumulátorov a nabíjania.

Flexibilita a výkon
Pohon elektrického Citara sa opiera o elektrickú portá-

lovú nápravu s elektromotormi na nábojoch kolies, pričom 

výkon motorov osciluje na hranici 2x 125 kW a krútiaci 

moment 2x 485 Nm. Napájanie zabezpečujú lítium-ióno-

vé akumulátory s celkovou kapacitou až 243 kWh, pričom 

sa rozdeľujú na maximálne desať modulov. Dva modu-

ly akumulátora sú umiestnené na streche vozidla a k zák-

ladnej výbave patria aj štyri moduly v zadnej časti. Doda-

točne, na želanie zákazníka možno na strechu pridať dva 

alebo štyri ďalšie moduly akumulátorov. Okrem zástrčky 

Combo 2 bude Citaro možné nabíjať fl exibilne (dodávané 

na želanie) aj pomocou zberača prúdu, čo len zvýrazňu-

je inteligentnú modulárnu koncepciu technológií akumu-

látorov a nabíjania. Model Citaro dosahuje v lete so všet-

kými akumulátormi dojazd približne 150 km. Dopravné 

podniky tak budú môcť prispôsobiť model eCitaro pres-

ne podľa individuálnych potrieb podniku či dokonca jed-

notlivých liniek.

Kúrenie a klimatizácia
Elektrický model Mercedes-Benz Citaro disponuje tep-

lotným manažmentom, ktorého výnimočná hospodárnosť 

energie je základom praktického dojazdu tohto autobusu. 

Priestor pre cestujúcich sa energeticky úsporne vyhrieva 

prostredníctvom tepelného čerpadla, pričom k dispozícii je 

aj vyhrievanie bočných stien s ventilátorom a vyhrievacie 

zariadenie vpredu. Strešná klimatizácia sa v chladnom roč-

nom období navyše používa ako tepelné čerpadlo. Ďalšou 

výhodou je používanie chladiva CO
2
. Interiér autobusu 

možno vopred vyhriať alebo ochladiť na požadovanú tep-

lotu ešte počas nabíjania akumulátorov vo vozovni.

Systém eMobility
Model Citaro s plne elektrickým pohonom je súčasťou 

celkového systému eMobility divízie Daimler Buses. Pred 

obstaraním prebieha odborné poradenstvo eConsulting, 

v rámci ktorej odborníci analyzujú každú linku, vyhod-

nocujú používanie a kombinujú ho, aby následne mohol 

program simulácie vypočítať optimálnu potrebu energie. 

Služba eMobility servisnej značky Omniplus ponúka kon-

cepciu servisu šitú na mieru, ktorá zahŕňa aj manažment 

BusDepot, v rámci ktorého zamestnanci z Omniplus pre-

vezmú stanovené práce až po kompletnú starostlivosť o vo-

zidlo priamo v dielni zákazníka. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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„I love Mercedes-Benz“
Od začiatku apríla až do začatia Autosalónu v Bratislave 

(5. – 25. apríla) patrili priestory moderného bratislavského nákup-
ného centra CENTRAL jedinečnej výstave vozidiel legendárnej 

a najstaršej automobilovej  značky - „I LOVE MERCEDES-BENZ“.
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P
revažná väčšina z 21 historických a unikátnych 

veteránov, zachytávajúcich vývoj „striebornej 

hviezdy“ naprieč históriou, ktorých hodnota sa po-

hybuje na hranici 50 miliónov eur, patrí českému 

zberateľovi Ladislavovi Samohýlovi. Ten vo svo-

jej zbierke vlastní vyše 300 kusov historických vozidiel od roku 

1902 až po súčasnosť, z ktorých približne 80 predstavujú vete-

rány Mercedes-Benz.

Unikátne veterány
V rámci vystavených kusov sa nachádzalo aj množstvo zbe-

rateľských „lahôdok“. Azda vizuálne a technicky najatraktív-

nejšou bola replika Benz Patent-Motorwagen, prvého auta na 

svete - trojkolky, či skôr motorového koča, ktoré bolo poháňa-

né spaľovacím výbušným motorom, a na ktoré dostal v roku 

1886 jeho tvorca Karl Benz patent. Výnimočným vystaveným 

vozidlom bol aj Mercedes-Benz 500 K Roadster z roku 1934 

– jeden z najdrahších veteránov na svete, ktorý bol jedným 

z troch kusov špeciálnej edície tohto modelu vozidla s výkon-

nejším motorom na svete! Podobne nemožno opomenúť ani 

Mercedes-Benz 500 Nürburg, ktorý slúžil ako rezervné vozidlo 

prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garri-

gea Masaryka, a ktorý bol po druhej svetovej vojne prestavaný 

na limuzínu. Nechýbalo ani „okrídlené“ vozidlo zo zbierky La-

dislava Samohýla, pôvodne vyrobené pre japonskú cisársku ro-

dinu – Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

Atraktívna prezentácia
Široká verejnosť počas výstavy zažila výnimočné okamihy – 

mnohí z návštevníkov sa povozili v priestoroch nákupného cen-

tra nielen v Benz Patent-Motorwagene, odfotili sa s Bertou Benz 

- prvou ženskou vodičkou automobilu a manželkou Karla Ben-

za, ale počas Mercedes-Benz Test Drive využili možnosť si otes-

tovať nové modely značky Mercedes-Benz, vyskúšať Mercedes-

-Benz simulátor – jazdu na pretekárskych okruhoch, či zažiť 

testovacie jazdy po Bratislave na elektromobiloch. „Spoločnosť 

Motor-Car Bratislava sa stala partnerom tejto atraktívnej akcie 

na Slovensku nielen preto, že ide o jedinečné, krásne a historicky 

nesmierne cenné vystavené vozidlá Mercedes-Benz, ale aj vďaka 

možnosti prezentovať širokej verejnosti súčasnosť tejto legendár-

nej značky v podobe modelov Mercedes-Benz CLS, CLA 

a Triedy E kupé. Aj keď uplynulo už 133 rokov, ako dal Karl 

Benz svetu prvé vozidlo, či chceme, alebo nie – je to stále značka 

Mercedes-Benz, ktorá výrazne určuje technológiu a trendy auto-

dopravy súčasnosti a tiež aj budúcnosti,“ uviedol obchodný riadi-

teľ spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Ing. Juraj Klepáč. 

V súvislosti s účasťou úspešnej slovenskej športovkyne v streľbe 

Danky Bartekovej na otvorení akcie poznamenal, že spoločnosť 

Motor-Car Group, podobne, ako aj značka Mercedes-Benz, ktorú 

zastupujú, majú v podobe bronzovej medailistky z OH v Londýne 

v roku 2012 a v súčasnosti aj úspešnej zástupkyne našej krajiny na 

poli medzinárodnej olympijskej diplomacie skvelého ambasádora. 

„Dankina priazeň k striebornej hviezde je dlhodobo známa. Po 

tom, ako jazdila niekoľko rokov na Triede B, ostala našej prémio-

vej značke aj naďalej verná a dnes sa teší z nového modelu 

Mercedes-Benz GLA. Aj to je dôkazom skutočnosti, že tak špor-

tové, ako aj automobilové hviezdy nielenže patria jednoznačne 

k sebe, ale vytvárajú aj vzájomne dokonalú, harmonickú symbió-

zu,“ dodal na záver Juraj Klepáč. 

Text: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek

 37

veterany v OC.indd   37veterany v OC.indd   37 8. 6. 2018   22:55:188. 6. 2018   22:55:18



ubilejný 10. ročník EMPIRE Slovak 

Open (dotácia 100-tisíc dolárov), ktorý 

je zároveň Medzinárodnými majstrov-

stvami SR žien na antuke, bol naj-

významnejším slovenským ženským 

turnajom v histórii, pričom súťaže ob-

sadilo okolo deväťdesiat tenistiek.

„Tešíme sa bravúrnemu víťazstvu rodiacej sa 

novej hviezdy slovenského tenisu, na ktorom sa 

tiež prezentovali a zaisťovali dopravu naše vo-

zidlá Mercedes-Benz,“ zdôveruje sa riaditeľ spo-

J
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Zrod 
novej 

hviezdy

ITF EMPIRE Slovak 
Open za partnerstva 

Mercedes-Benz

Viktória Kužmová 
zvíťazila na májovom 

turnaji ITF EMPIRE Slovak 
Open v Trnave, kde 

súťažili i tenistky z prvej 
desiatky svetového 

rebríčka. Rovnako ako 
minulé, aj najnovší pre 

Slovensko úspešný 
turnaj partnersky 
podporila značka 

Mercedes-Benz. 
1
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ločnosti Motor-Car Trnava Ing. Branislav Uhlík a dodáva: 

„Hviezdy patria k sebe. Myslím si, že sa to vzťahuje tiež na 

hviezdy tenisové a motoristické.“

Účastníčky turnaja hostil v SR najväčší, zeleňou obklo-

pený, tenisový areál TC EMPIRE Trnava so šestnásti-

mi antukovými dvorcami, ktorý sa ďalej rozširuje o nové 

kurty či rehabilitačné a ubytovacie zariadenia. Nechý-

ba v ňom oddychová zóna, petangové ihrisko, klubové 

priestory či detské minidvorce. Skupiny amatérskych te-

nistov tu hrávajú aj Trnavskú tenisovú ligu. 

Text a foto: Peter Kresánek

1 Rovnako ako minulé, aj najnovší úspešný turnaj ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave 
partnersky podporila značka Mercedes-Benz.

2 Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trnava Ing. Branislav Uhlík v zápale hry.

3 Ing. Branislav Uhlík, Viktória Kužmová, ďalšia slovenská tenistka fedcupová 
reprezentantka Tereza Michalíková a zástupca vedenia turnaja Tomáš Boleman.

4 Počas turnaja navštívili areál aj tí najmladší. Prvýkrát sme pozvali aj materské 
škôlky, z ktorých prišlo vyše 400 detí, informoval nás T. Boleman.

5 „Po ťažkých zápasoch som rada víťaznému koncu i svojej dobrej forme“, 
spomenula okrem iného víťazka Viktória Kužmová.
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Takmer 12 000 bežcov sa zúčastnilo 7. až 8. apríla na deviatich 
disciplínach tohtoročného v poradí už 13. ročníka ČSOB Bratislava 

Marathon 2018, ktorého autopartnerom sa stala prémiová 
automobilová značka Mercedes-Benz.

40 
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Úspešný 
maratón
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A
mbasádorkou ČSOB Brati-

slava Marathon 2018 bola 

dnes už bývalá slovenská te-

nisová hviezda Daniela Han-

tuchová. Súčasťou podujatia 

bol aj Mercedes-Benz polmaratón, v rámci 

ktorého dobehlo do cieľa rekordných 2 997 

bežcov z 3 017, čím bolo prekonané doteraj-

šie maximum z roku 2017, keď dobehlo do 

cieľa polmaratónu 2 688 bežcov.

Aktívnymi účastníkmi dvojdňového bežec-

kého podujatia sa stali aj hviezdne vozidlá 

Mercedes-Benz, vystavené pri vstupe do ob-

chodného centra Eurovea, akými boli 

Mercedes-Benz Triedy E 350d 4MATIC kupé, 

Triedy E sedan, Triedy E All-Terrain či 

nový model CLS 400d. Pozornosť a reš-

pekt všetkých prítomných vzbudzoval aj 

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC kupé 

na hlavnom pódiu podujatia. Na námes-

tí pri registrácii boli pre záujemcov vysta-

vené modely CLA Shooting Breake, nová 

Trieda A 200, model GLA 200d 

a smart EQ fortwo kabriolet. Oddychovú 

Chillout zónu skrášľovali modely 

Mercedes-Benz Triedy V Marco Polo, 

Mercedes-Benz Triedy X 250d, model 

GLE 350d 4MATIC, pred hotelom 

Sheraton umiestnený nový model 

GLC a pri štartovej a cieľovej bráne 

hrdo sa pýšiaci excentrický model 

Mercedes-Benz Triedy G 500 4x42. Zároveň sa 

dve vozidlá, Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC 

a Mercedes-Benz Triedy E 350e sedan, na 

maratóne zúčastnili aj aktívne – ako sprievodné vozidlá 

s časomierou.

„Účasť značky Mercedes-Benz nebola len vo forme statickej 

prezentácie najnovších modelov značky Mercedes-Benz či dvoch 

sprievodných vozidiel pre tisíce návštevníkov dvojdňovej ak-

cie. Pozornosť vzbudzovalo aj samostatné registračné miesto pre 

klientov značky Mercedes-Benz, ktorí si tu zároveň prebrali aj 

„štartovací balíček“ (obsahujúci napr. čelenku, antikorovú fľašu 

či balzam na pery). Spestrením bola aj samostatná detská zóna 

Mercedes-Benz, v rámci ktorej prebiehali športové súťaže a zá-

bavné sprievodné aktivity v spolupráci so Sport Kids Academy, 

fotobox Mercedes-Benz, ako aj komfortná Mercedes-Benz klient-

ska chillout zóna - vrátane samostatnej šatne a úschovne vecí 
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pre vyše sedemdesiat klientov značky Mercedes-Benz, ktorí sa 

na akcii zúčastnili ako aktívni bežci,“ uviedla vedúca pre marke-

ting, komunikáciu a vzťahy s verejnosťou spoločnosti Mercedes-

-Benz Slovakia, Ingrid Drozd Janečková. Ako ďalej poznamena-

la, bokom neostali ani zamestnanci, reprezentujúci „striebornú 

hviezdu“. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia reprezentovali 

Miloš Sís a Jaromír Džubera, za spoločnosť Motor-Car Bratisla-

va bežali Jakub Václavínek, Miroslav Jeluš, Ivan Gašparovič, La-

dislav Ebský a Michal Jendek a Motor-Car Trnava reprezento-

vala Veronika Bakalárová. Spolupráca značky Mercedes-Benz 

s organizátormi prestížnych a čoraz populárnejších behov sa ani 

zďaleka nekončí. Ešte v priebehu tohto roka pokračuje poduja-

tiami, akými sú napr. Rajec High Tatras night run, Telekom 

night run, DM ženský beh a pod. 

Text: Peter Škorňa; Foto: archív ČSOB Bratislava Marathon 2018

Ú as  zna ky Mercedes-Benz 
nebola len vo forme statickej 

prezentácie najnovších mode-
lov zna ky Mercedes-Benz 

i dvoch sprievodných 
vozidiel pre tisíce návštevní-

kov dvojd ovej akcie. 
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A
to nielen tých vyšľachtených - štvornohých, 

ale aj tých „ušľachtilých“ – štvorkolesových. 

Počas tohtoročného prvomájového XVIII. 

ročníka otvorenia novej jazdeckej, turistic-

kej a chovateľskej sezóny 2018 v rámci tradič-

ného dňa otvorených dverí v priestoroch Národného žreb-

čína Topoľčianky, š. p. , zavítali do priestorov žrebčína, ako 

aj parku a zachovalého klasicistického kaštieľa (ten si vybral 

za svoje letné sídlo a cieľ pravidelných návštev aj prvý česko-

slovenský prezident T. G. Masaryk) tisícky návštevníkov. Tí 

v priestoroch národného centra chovu a šľachtenia koní na 

Slovensku obdivovali nielen krásu a šikovnosť konských ple-

mien hucul, arab či lipican, ale aj „hviezdne kone“ v podo-

be vozidiel Mercedes-Benz CLS, GLC kupé, GLA a VITO, 

vystavených pred budovou topoľčianskej Jazdiarne. „Pré-

miová značka Mercedes-Benz a ušľachtilé kone patria ne-

odmysliteľne k sebe. Keďže máme s Národným žrebčínom 

Topoľčianky, š. p. , dlhoročnú partnerskú spoluprácu, je len 

prirodzené, že sme umožnili tisícom zvedavých návštevníkov 

zoznámiť sa aj s našimi najnovšími prírastkami „koní ukry-

tých pod kapotou“, uviedol na margo vystavenia vozidiel 

Mercedes-Benz riaditeľ spoločnosti Motor-Car Nitra, s. r. o., 

Samuel Antoš. 

Text a foto: Peter Škorňa

Prvý máj bol v gregoriánskom 
kalendári nielen 121. dňom bežného 
roka, či celosvetovým dňom Sviatku 
práce, svetovým dňom astmy, 
či gréckym sviatkom jari, ale 
v Topoľčiankach - nachádzajúcich 
sa v tekovskej obci neďaleko 
Zlatých Moraviec - aj sviatkom koní. 

Topo iansky 
prvomájový 
sviatok koní
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Móda by 
Mercedes-Benz
Začiatkom apríla sa v priestoroch 
bratislavskej Refinery Gallery uskutočnil 
trinásty ročník prestížneho trojdňového 
módneho podujatia Bratislavské módne dni 
by Mercedes-Benz.
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Začiatk
bratisla
trinásty
módne
by Mer
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V
 rámci podujatia sa predstavi-

lo takmer tridsať návrhárov 

a značiek zo Slovenska, 

z Rumunska a z Talian-

ska, akými boli napr. 

Zuzana Haková, Veronika Hlož-

níková, Jana Gavalcová, Jana Jur-

čenko, Michaela Ľuptáková či Jana 

Pištejová, Zarina Šimkovič, fi na-

lista projektu NOVÉ TVÁRE 

MÓDNEJ SCÉNY 2017 Vic-

tor Varg či Rozalia Bot z Ru-

munska. Okrem širokej škály 

jarných dámskych modelov si 

pozvaní hostia vychutnali aj 

detskú módu, doplnky a ex-

kluzívnu, na mieru šitú, ko-

lekciu pánskych oblekov. Aj 

tentoraz pokračovala spo-

lupráca s prestížnou ško-

lou MOD‘SPE PARIS 

CENTRAL EUROPE - 

Fashion Business Scho-

ol Marketing And Com-

munication v Bratislave, 

ktorá víťazovi projek-

tu venovala účasť na 

Master Class Progra-

me v oblasti módne-

ho marketingu. Počas 

celej akcie sa o vla-

sy modeliek staral Sa-

lón DNJ s vlasovou 

kozmetikou Joico 

a o mejkap tím znač-

ky Mary Kay. Kva-

litu hudobnej pro-

dukcie aj tento rok 

garantoval Mar-

tin Valihora.

„Pre značku Mercedes-Benz je toto po- 

dujatie veľmi vhodnou príležitosťou spo-

lupodieľať sa nielen na prezentácii 

najnovších módnych trendov reno-

movaných a nadaných módnych 

tvorcov a módnych značiek, ale aj 

možnosť predstaviť krásu, technic-

kú dokonalosť a eleganciu znač-

ky Mercedes-Benz. Tá, podob-

ne ako renomovaní tvorcovia 

v módnom priemysle, urču-

je štýl, trendy a smerovanie 

vo svojom segmente – v au-

tomobilovom priemysle. Aj 

preto sme veľmi radi, že 

sa stovky pozvaných hos-

tí mohli okrem módy a do-

plnkov priamo v interných 

a externých priestoroch Re-

fi nery Gallery zoznámiť aj 

s vystavenými exkluzívny-

mi modelmi Mercedes-Benz 

Triedy E 350d 4MATIC 

kupé, novej Triedy A 200, 

Triedy E All-Terrain, smart 

EQ fortwo kabriolet či s no-

vými modelmi CLS 400d 

a GLC,“ poznamenala ve-

dúca pre marketing, ko-

munikáciu a vzťahy s ve-

rejnosťou spoločnosti 

Mercedes-Benz Slo-

vakia, Ingrid Drozd 

Janečková na mar-

go partnerstva znač-

ky Mercedes-Benz 

a Bratislavských 

módnych dní. 

Text: Peter Škorňa; 

foto: archív BMD
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D
anka, ste aj aktívnou športovkyňou a aj 
aktívnou reprezentantkou na poli medzi-
národnej športovej diplomacie. Hovorí sa 
však, že na dvoch koňoch sa naraz sedieť 
nedá…

- Mne sa zatiaľ darí „presadať“, aj keď priznávam, že to 

nie je vôbec jednoduché. Nikdy som sa nebála náročných 

výziev a aj preto robím maximum, aby som sa kvalifi kova-

la na olympiádu v Tokiu - v roku 2020. A popri tom úspeš-

ne reprezentovala Slovensko aj na poli medzinárodnej 

športovej diplomacie…

Keď spomíname slovenský šport - čoraz častejšie sa ho-
vorí o jeho úpadku. Vnímate to tak aj vy?

- Problém rozvoja, resp. úpadku športu na Slovensku je 

zložitejší a spočíva v množstve faktorov. Jedným z nich je 

slabý záujem detí o šport. A v prípade, ak sa aj nájdu špor-

tovo nadané deti, vzniká problém so zabezpečením ich 

potrieb a vybavenia. Väčšinou im z dlhodobého hľadis-

ka nedokážeme ponúknuť to, čo potrebujú, aby mohli do-

sahovať špičkové výsledky, resp. ak aj, tak je to žalostne 

málo. Aj preto o takéto talentované deti buď prichádzame, 

alebo ich náklady, súvisiace so športom musia pokrývať vo 

veľkej miere samotní rodičia. Teda – pokiaľ majú na to do-

statok fi nancií. Stále u nás absentuje sponzorská kultúra 

a podmienky ako v krajinách, ktoré sú športovaniu a špor-

tu naklonené viac než tá naša. A nakoniec - veľký problém 

vidím v absencii systematického a zmysluplného prístupu 

štátu a verejnosti k špičkovým športovcom.

Môžete byť konkrétnejšia, čo tým myslíte?
Myslím si, že postavenie športovcov je na Slovensku 

značne nedocenené, ľudia ich vnímajú len v momente 

úspechu a aj to len dočasne, kým sa darí. Športovec, olym-

pionik nie je dnes vážnym a rešpektovaným statusom, čo 

je obrovská škoda. Osobne si myslím, že na riadení špor-

tu na Slovensku by sa mali vo väčšej miere podieľať samot-

ní športovci.

Práve osobnosti, akými sú Jozef Gönci, Paľo Hurajt, Mi-

chal Martikán, Nasťa Kuzminová, Martina Moravcová, 

bratia Hochschornerovci a ostatní, by v prípade ich zmys-

luplného a fi nančne ohodnoteného zaangažovania v rám-

ci projektu rozvoja športu na Slovensku boli s ich životný-

mi a športovými skúsenosťami obrovským prínosom. Oni 

s ich skúsenosťami najlepšie vedia, aké majú problémy 

športovci v juniorskom a dospelom veku, s akými prekáž-

kami sa stretávajú reprezentanti. Žiaľ, stále strácame ich 

cenný potenciál a nemotivujeme ich, aby zostali v športe 

a podieľali sa na jeho rozvoji.

Dosiahli ste nielen skvelé športové výsledky, ale aj 
profesijné – na poli medzinárodnej športovej diploma-
cie. Nie je práve teraz vhodný čas so športom skončiť 
a „usadiť sa“?

- Všetko závisí od okolností a tie sú momentálne také, 

že aj napriek plánom založiť si rodinu a venovať sa profe-

sijnej kariére, som sa rozhodla v športe pokračovať ďalej. 

Bez aktívneho športu si svoj život neviem stále predstaviť. 

Mám pocit, že všetko sa deje z nejakého dôvodu. Aj preto, 
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Je synonymom športového 
a profesijného úspechu, šarmu, 

cieľavedomosti a inteligencie. 
Športovkyňa a diplomatka 

– Danka Barteková.

Nikdy som 
sa nebála 

výziev

D. Barteková:
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keď mám stále chuť a šancu podávať maximálne športové 

výsledky, tak pre to urobím maximum. To ostatné príde, 

keď to bude mať prísť.

Po olympiáde v Riu de Janeiro ste nad vrcholovým 
športom lámali palicu…

- Svoju rolu hral vtedy neúspech na olympiáde a aj fakt, 

že som v športovom kolotoči bola takmer dvadsať rokov, 

teda viac ako polovicu svojho života. Po pár dňoch som si 

však uvedomila, že bez športu nedokážem existovať, preto-

že mám po streľbe stále veľký „hlad“.

Dosiahnuť úspech je pomerne zložité a ťažké, avšak dlho-
dobo sa udržať vo svetovej špičke je zrejme ešte zložitej-
šie. Vo svete automobilov prechádzajú jednotlivé modely 
facelift om, zdokonaľovaním, vďaka čomu sú „vo forme“ 
a sú neustále žiadané. Akým „facelift om“ ste prešli vy?

- V prvom rade som si povedala, že chcem nielen ďa-

lej pokračovať, ale sa aj zdokonaliť, posunúť a vyvarovať 

chýb, ktoré som robila pri streľbe v minulosti. Zmenila 

som tréningovú skupinu, prakticky som zmenila aj tech-

niku streľby, držanie zbrane, prístup k streľbe ako takej - 

a čo je najdôležitejšie, doplnkovo trénujem v špičkovej ta-

lianskej akadémii Bruna Rosettiho. A tiež som zmenila 

svoj status zo zadanej na single, možno sa pod moju vnú-

tornú pohodu podpísalo aj to…

Posuňme sa od športu k autám. Už nejaký čas jazdíte na 
modeli Mercedes-Benz GLA. Prečo práve toto vozidlo?

- Posledné štyri roky som jazdila na Triede B, s ktorou 

som bola veľmi spokojná. Tentoraz mi učaroval model 

GLA – milujem komfort a toto „malé SUV“ mi ho maxi-

málne garantuje – tak z priestorového, ako aj z bezpeč-

nostného hľadiska. Jazdím s ním nielen po Slovensku, ale 

absolvovala som na ňom úspešne už aj cestu do Talianska.

Máte v rámci vozidiel nejakú métu, resp. model, ktorý by 
bol vášmu srdcu obzvlášť blízky? Je ním napr. Trieda G?

- Otec má doma staré Géčko zo začiatku 70. rokov, na 

ktoré som objednávala a nosila zo zahraničia náhradné 

dielce. Tak nejak som naň dostala alergiu (smiech). Kaž-

dopádne, v našej rodine sme verní spoľahlivým a osvedče-

ným „Nemcom“. Najnovšie si otec kúpil Mercedes-Benz 

GLE kupé, ktoré je také krásne, že vždy, keď je možnosť 

a niekam spolu ideme, ho šoférujem ja. 

Text: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek
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Je úspešná slovenská reprezentantka, držiteľka viace-

rých medailí z majstrovstiev sveta a Európy, držiteľka 

svetového rekordu v športovej brokovej streleckej 

disciplíne skeet, je bronzovou olympijskou medailistkou 

z Londýna (2012). Absolvovala UMB v Banskej Bystrici - 

Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a od 

júla 2013 je prvou slovenskou zvolenou členkou MOV za 

komisiu športovcov.

Danka Barteková
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aro a krásy 
Liptova

PERLY SLOVENSKA

Vodopád Lúčky

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné 
a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné 
oči, miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu 
kontaktu pocítili ich ohromnú pulzujúcu energiu. Jednou z  lokalít, 
ktorá dýcha nielen históriou, ale aj nespútanou prírodou, je aj Liptov. 

2. as
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V
 spoznávaní Liptova po-

kračujeme tentoraz s už 

treťou generáciou mode-

lu CLS - vozidlom 

Mercedes-Benz CLS 

400d 4MATIC. Začíname tam, kde 

sme naposledy skončili: po prechode 

horským sedlom Čertovica sa opatrne 

– pretože máme „obuté“ nízkoprofi lo-

vé pneumatiky - dostávame do východ-

nej časti Liptovskej kotliny, kde sa pri 

sútoku Váhu s Belou nachádza Liptov-

ský Hrádok. Tu je aj náš prvý cieľ cesty 

- postupne reštaurovaná ruina gotické-

ho hradu, postaveného županom Zvo-

lenskej stolice Dončom a zrekonštruo-

vaný renesančný kaštieľ či skôr zámok, 

postavený v šestnástom storočí okolo hradu, spolu s ďal-

šími budovami, zabezpečujúcimi chod panstva. Každé-

ho návštevníka očarí dnešný hotel Chateau Grand Castle 

nielen ponukou skvelej zážitkovej gastronómie, ale najmä 

precíznou, historicky vernou rekonštrukciou svojho inte-

riéru. Pozornosť si zaslúžia najmä apartmány – Šándorfy-

ho, Kráľovský a Apartmán Magdalena Zai, ktoré sa spolu 

s ostatnými priestormi hradu a zámku, vďaka jeho súčas-

nej majiteľke, snažia byť čo najvernejšou kópiou obdobia, 

v ktorom kedysi žila 23 rokov jeho majiteľka – Magdalena 

Zai, grófka, ktorá sa vydala päťkrát a každého manžela – 

údajne z dôvodu prirodzenej smrti - pochovala ani nie po 

4 rokoch manželstva.

Malé „veľké“ Slovensko
O parku miniatúr v Podolí neďaleko Čachtíc, v ktorom 

je umiestnených 68 modelov slovenských hradov, zámkov, 

kostolíkov, chát, rozhľadní a rodných domov sme už v na-

šom magazíne písali. O to väčšiu sme mali radosť, keď sme 

cestou z Liptovského Hrádku našli obdobný, o čosi „mlad-

ší“ park Mini Slovensko aj v neďalekom Liptovskom Jáne. 

Momentálne ho tvorí 19 modelov hradov, zámkov, zvoníc 

a historických unikátov, vytvorených v mierke 1:25, medzi 

ktorými nechýbajú domček z Ihráča z oblasti Tekov, Urba-

nova veža z Košíc, drevený krytý most v Kluknave, Bojnic-

ký zámok, hrad Strečno, starobylá gotická radnica v Levo-

či, drevený kostolík v Hervartove, drevenička z Vlkolínca 

či renesančná zvonica v Spišskej Sobote. Po krátkej pre-

hliadke nastal čas testu našej štvorkolesovej novinky, pre-

tože z Liptovského Jána sme sa napojili na diaľničný úsek, 

smerujúci až pred Ružomberok. Pri vyššej rýchlosti sme si 

tak mohli dokonale vychutnať najmä evolučne poňaté di-

zajnové zmeny, ktoré sa prejavujú predovšetkým skvelou 

aerodynamikou a priľnavosťou vozidla na vozovke aj pri 

vyšších rýchlostiach. Tú pri nami testovanom modeli za-

bezpečili najmä zredukované hrany a oblejšie línie nobles-

ného kupé.

„Obecný“ vodopád
Tesne pred Ružomberkom sme odbočili na obec Lúč-

ky, nachádzajúcu sa medzi Chočskými vrchmi a Liptov-
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Šándorfyho apartmán

Nádvorie Chateau Grand Castle

Hrad a zámok v Liptovskom Hrádku
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skou kotlinou, v katastri ktorej sa nenachádzajú len známe 

kúpele, ale v strede obce pod Kostolom povýšenia sv. Krí-

ža ozajstný 13 metrov vysoký vodopád! Jeho osobitosťou je 

nielen to, že ide o jeden z piatich slovenských vodopádov 

vyhlásených za národné prírodné pamiatky, ale aj fakt, že 

vďaka teplým prameňom, ktoré do neho pritekajú z ne-

ďalekých kúpeľov, nikdy nezamŕza. A tak, kým my obdi-

vujeme masu vody, padajúcu cez kaskádovité travertíno-

vé platne, náhodní zvedavci obdivujú „žraločí nos“ nášho 

vozidla a cez okná dizajn jeho luxusného, zmyselne pôso-

bivého až eroticky vzrušujúceho interiéru, ktorý v mno-

hom evokuje Triedu E s množstvom moderného vybave-

nia a špičkovou technikou.

„Termál a umývačka pre šporovlivých“
Len na skok od vodopádu v obci Lúčky, v katastri kto-

rej je aj prírodná pamiatka Lúčanské travertíny, kilometer 

od dedinky Kalameny, je v Kalamenskej doline učupený 

33 °C teplý termálny prameň Kalameny. Vyviera z ume-

lého, slabo mineralizovaného vrtu do umelo vybudované-

ho, sírou zapáchajúceho oranžového jazierka s rozmermi 

20× 10 metrov a s hĺbkou približne pol metra. A aj keby 

ste si povedali, že o tomto prameni ukrytom „Pánu Bohu 

za chrbtom“ nemôže nik vedieť, desiatky vozidiel s prevaž-

ne poľskými a českými ešpézetkami, zaparkovanými na 

okraji poľnej cesty, dávajú jasne najavo, že až taký nezná-

my nie je. Skôr naopak. Množstvom ľudí, stanmi, obložený 

dekami a kempovými stoličkami pripomína Zemplínsku ší-

ravu či Zlaté piesky - v časoch najväčšej, dnes už zašlej slá-

vy dovolenky vrcholiaceho socializmu. Dokonca, jedna ro-

dinka v čase našej návštevy spokojne a nerušene obďaleč 

vrtu umývala hustou termálnou mineralizovanou vodou - 

za asistencie lacných saponátov a umelohmotných kefi ek 

- svoje „vytuningované“ poľské motorové vozidlo z roku 

nula. Aj to bol dôvod, prečo sme v záujme ochrany zdravia 

„Bio Thermal Park Kalameny“ nevyskúšali a dokonca sme 

v záujme ochrany nášho vozidla (to by sme museli zapar-

kovať tesne vedľa aktívnej rodinky „čistotných“), neabsol-

vovali ani túru po náučnom chodníku, vedúcom neďaleko 

prameňa až (vo výške 999 m n. m.) na najvyššie položený 

hrad na Slovensku - Hrad Liptov.

Nová CLS: keď sa krása techniky snúbi s tradíciou

Termálny prameň a jazierko Kalameny
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Jánošíkova päsť
Symbol päste môže evokovať všeličo. Ozbrojenou päsťou 

robotníckej triedy boli kedysi u nás Ľudové milície. Zaťa-

tú päsť používajú anarchisti a revolucionári ako symbol 

vzdoru a v neverbálnej komunikácii je zaťatá päsť komu-

nikantom potláčanej agresivity, rozhorčenia, bojovej roz-

hodnosti či nepriateľského postoja. Čo však evokuje 6 met-

rov vysoká, 4 metre široká pri vrchole a 2,5 metra široká 

pri svojom nadzemnom spodku prírodná pamiatka Skalná 

päsť (nazývaná aj Jánošíkova) na úpätí vrchu Mních, ne-

ďaleko Liskovskej jaskyne, asi 40 m nad cestou z Liskovej 

do Ružomberka? Okrem toho, že vznikla ako pozostatok 

vápencovej skaly, ktorú vypreparovala erózia a prúd rie-

ky Váh, je teórií hneď niekoľko. Podľa jednej slúžila pltní-

kom na Váhu ako kamenný kôl na priväzovanie pltí, podľa 

druhej ju opracovali talianski kamenárski majstri pri stav-

be železnice a podľa tej - hrdosť a sebavedomie toľko skú-

šaného národa, akým je ten náš – najprijateľnejšej, za jej 

vznikom stojí zbojník Juraj Jánošík. Ten údajne po tom, 

ako chcel so svojou družinou ozbíjať zlého grófa Révaya, 

čelil presile drábov tým, že sám vybehol spomedzi zbojní-

kov a vlastnými päsťami zbil grófa aj jeho drábov. Na jeho 

počesť a na pamiatku bohabojnému ľudu vraj následne 

zbojníci otesali neďalekú skalu do symbolu pevne zovretej 

päste. Nuž, vyberte si…

Ruiny hradu Likava
K neodmysliteľnému koloritu Ružomberka patrí okrem 

dopravného kolapsu, spôsobeného večne upchatou hlav-

nou cestou, či znečistenej vody a vzduchu od „celulózky“, 

aj silueta ruín kráľovského strážneho hradu Likava. Jeho 

palácový komplex z obdobia neskorej gotiky a renesancie 

sa radí medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku. 

Hrad dal v roku 1707 knieža František II. Rákoczi zbúrať, 

no ani to nezabránilo pracovitému ľudu a najmä romantic-

kému veršotepcovi Samovi Chalupkovi, aby o ňom nešírili 

zvesť, že v ňom bol pred smrťou uväznený náš národný hr-

dina Juraj Jánošík. Žiaľ, v čase, keď dal hrad zničiť knieža 

František II. Rákoczi, slúžil budúci národný hrdina a idol 

dievčenských sŕdc nejednej spanilej slovenskej devy, ešte 

v pešom pluku cisárskej armády. Na zboj sa vydal až o tri 

roky neskôr. Aj preto je na mieste otázka, či po tom, ako 

sa ukázala byť klamlivou fáma o jeho väznení na hrade Li-

kava, Juraj Jánošík naozaj bohatým aj bral a chudobným 

dával. A keď aj, tak čo vlastne… 

Text: Peter Škorňa; foto: Darius Zdziebko, Andrej Hajdúch a Peter Škorňa

Trasa:
BRATISLAVA - TRNAVA - ZVOLEN - ČERTOVICA - LIPTOVSKÝ HRÁDOK - LIPTOVSKÝ JÁN 

- LÚČKY - LIKAVA - RUŽOMBEROK - ŽILINA - TRNAVA - BRATISLAVA

https://goo.gl/maps/tyyVZtyx2uD2

LIPTOV A OKOLIE

oo.gl/maps/tyyVZtyx2uD2

BRATISLAVA

ŽILINA

LÚČKY  KÚPELE
LIPTOVSKÝ HRÁDOK

BANSKÁ BYSTRICA

ZVOLEN

LIKAVA

TRNAVA NITRA

Ruiny hradu Likava

Kamenná 
(Jánošíkova) 
päsť
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Chameleón v mnohom, talentovaná (asi) vo všetkom. 

Jemná prejavom, výrazná spevom. Taká je charizmatická 

speváčka Mária Čírová, ktorá sa stala exkluzívnou tvárou

rodinného klenotníctva Mikuš Diamonds. Toto spojenie nie je 

náhodné, ako sama hovorí: „Každý deň ďakujem za to, 

že môžem robiť to, čo ma napĺňa.“ 

Mária Čírová o Mikuš Diamonds...
Rada podporujem slovenské výrobky a vždy mám ra-

dosť, keď sa dozviem aj niečo viac o ich pozadí. To, že 

klenotníctvo Mikuš Diamonds funguje na princípoch tra-

dičnej rodinnej fi rmy, mi je veľmi sympatické. Máme rov-

naké názory a zastávame rovnaké hodnoty. Okrem toho, 

som otvorený typ človeka a rada sa púšťam do nových 

vecí. Život je neuveriteľne rozmanitý a pestrý. Je úžasné, 

že stále máme možnosť posúvať sa vo svojich snoch. Tak 

vnímam aj poslanie ambasádorky Mikuš Diamonds. Teší 

ma, že môžem stáť za krásnymi ručne robenými šperkmi 

s príbehom. 

... o sile šperkov...
Šperky vnímam vo viacerých rovinách. Tá základná je 

šperk ako módny doplnok a dokonalé vyladenie stylin-

gu. Takto šperky používam asi najčastejšie – vzhľadom 

na svoju profesiu. No veľmi často je šperk vyjadrením ak-

tuálnej nálady, možnosťou odlíšiť sa či poukázať na vý-

nimočnosť určitej chvíle. A, samozrejme, každý šperk 

v sebe skrýva umeleckú hodnotu alebo príbeh. Nie je nič 

nezvyčajné, keď sa šperky dedia v rámci rodiny celé ge-

nerácie a pre osobu, ktorá ich nosí, majú neskutočnú 

hodnotu – bez ohľadu na ich reálnu cenu. Pre mňa osob-

ne má mimoriadny význam svadobná obrúčka. Sú v nej 

spomienky na našu nádhernú rodinnú slávnosť, a záro-

veň sa s ňou cítim dospelejšia a vyzretejšia.

... o diamantoch a iných drahých kameňoch...
Vzácne a výnimočné. To sú prvé slová, ktoré sa mi spá-

jajú so slovom „diamanty“. Z farebných drahých kame-

ňov mi imponuje tajomný smaragd, exotický tyrkys, ale 

i jemný ruženín. Ak by som to však mala prepojiť s mo-

jím svetom hudby, tak mi napadá dnes už legendárna 

skladba Diamonds and Pearls od Princea. 

... o „šperkoch“ na štyroch kolesách...
Priznám sa, pôvodne som bola veľmi jednoduchý uží-

vateľ automobilov. Rozoznávala som ich len podľa farby. 

Môj pohľad sa však časom zmenil, keďže mám muža au-

tomobilového nadšenca. Vďaka nemu som vyskúšala veľ-

ké množstvo áut všetkých možných kategórií, veľkostí 

a výkonov. Teraz už dokážem oceniť pohodlné a bezpeč-

né auto, najmä keď ročne najazdíme približne 50-tisíc ki-

lometrov. Myslím si, že nikto nemá Slovensko pochodené 

tak ako muzikanti (smiech). Na druhej strane ma to teší, 
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PR LÁNOK

OD HLAVY K PÄTÁM 
SO ŠPERKMI SPÄTÁ!

Mária írová: 
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pretože na Slovensku sa dá vidieť a zažiť skutočne veľa 

krásneho.

... o vyšperkovaných okamihoch...
V živote sa mi ukazuje, že všetko šťastie závisí od odva-

hy a tvrdej práce. Disciplína je najdôležitejšia a zároveň 

najťažšia zložka v naplnení toho, čo chceme dosiahnuť. 

Nie všetko ide hneď, no dnes môžeme začať a po malých 

kúskoch budovať cestu, ktorá nás dovedie k cieľu. Páči 

sa mi, že presne touto fi lozofi ou žijú už 20 rokov aj v Mi-

kuš Diamonds. Budujú pomalšie, ale o to pevnejšie. Moje 

úspechy sú tiež výsledkom postupných krokov, pri kto-

rých je kľúčové udržanie rovnováhy a harmónie nielen 

pre prácu, ale i pre život samotný. V tomto mi pomáha 

božská príroda. Niekedy si predstavujem, že sa s rodinou 

presťahujeme „na staré kolená“ niekde do prírody, k jaze-

ru alebo k moru. Príroda je pre mnohých nekonečnou in-

špiráciou. Či už pri zrode šperkov alebo iných diel, ktoré 

nás presahujú.  

Text: Ľubica Zima Sekerková; foto: www.mikusdiamonds.sk

„Spojenie žien a šperkov existuje už odpradávna 
a ni  na tom nezmenia ani nové módne trendy.“
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Preddovolenková 
prevencia

P
revažná väčšina z nich pri tejto každoden-

nej starostlivosti akosi zabúda na to, že by sa 

mali s obdobnou pozornosťou venovať aj svoj-

mu každodennému partnerovi a pomocníko-

vi – motorovému vozidlu. To, pokiaľ má spo-

ľahlivo a bezpečne slúžiť, si práve v obdobiach striedania 

ročných období vyžaduje obzvlášť zvýšenú pozornosť svo-

jich majiteľov. „Bohužiaľ, nie všetci majitelia motorových 

vozidiel si uvedomujú, že to, v akej je vozidlo kondícii 

a stave, je aj výsledkom ich samotných. Pretože spoľah-
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

20-minútová bezplatná 
servisná prehliadka raz ročne 

Nie je podstatné, či už ste zákazníkom autorizovaného ser-

visu Mercedes-Benz, alebo navštevujete iný servis. Uvedená 

služba je platná až do odvolania pre všetky typy vozidiel 

značky Mercedes-Benz. V priebehu približne 20 minút sa 

v deň, ktorý si klient a majiteľ vozidla vyberie a dohodne s au-

torizovaným servisom, prehliadnu nasledujúce veci: základ-

ná výbava, pri ktorej sa dôkladne skontroluje, či obsahuje 

všetko, čo má podľa posledných servisných a prehliadkových 

služieb platných predpisov mať, a čo nemá prekročiť lehotu 

exspirácie. Skontroluje sa platnosť STK, či známka platnosti 

emisnej kontroly, prehliadne sa lak, čelné sklo, hustota chla-

diacej zmesi, bod varu brzdovej kvapaliny, miera opotrebenia 

bŕzd, miera poškodenia pneumatík, prehliadne sa výfuk, 

tesnosť agregátov, vôľa riadenia, čapy – čiže uloženie 

kolies. Na kontrolnej stolici tlmičov sa prehliadnu 

tlmiče a následne aj samotné brzdy.

Kontrola a nastavenie geometrie  
Po zimnej sezóne a následne jarných výtlkoch na slovenských ces-

tách bývajú čapy riadenia, čapy na ramenách a vzpery stabilizátora 

extrémne namáhané a opotrebované. Následkom nesprávnej geo-

metrie podvozka dochádza k zvýšenému opotrebovaniu pneumatík, 

„ťahaniu“ vozidla do strany či plávaniu vozidla pri brzdení v zákru-

tách. Zlá geometria vozidla sa tak stáva už aj otázkou vyššieho 

rizika a zníženej bezpečnosti posádky, a aj preto by pred letom 

a dovolenkovou jazdou do vzdialenejších destinácií, 

mala byť kontrola geometrie samozrejmosťou.
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livé a bezproblémové vozidlo dokáže reprezentovať jeho 

úspech a úroveň rovnako ako kvalitný oblek, drahé ho-

dinky či vystupovanie na úrovni,“ dodáva na margo pre-

ventívnej prehliadky a starostlivosti o vozidlo pred prí-

chodom leta Pavol Ondriaš, vedúci servisu osobných 

vozidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. 

V tejto súvislosti vám prinášame pár tipov, na čo by ste 

nemali už teraz – dostatočne včas pred príchodom leta 

a odchodom na dovolenku zabudnúť… 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Žijeme v období, keď úspešní ľudia oveľa výraznejšie, než to bolo 
kedysi, dbajú o svoj vzhľad, imidž, o prvý dojem, ktorý zanechajú 
pri osobnom stretnutí či pracovnom rokovaní. Nečudo - prvý dojem 
a mienka môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu 
pri budovaní kariéry i priateľských vzťahov. 

ohu 
. 24-hodinová 

pohotovostná služba 
Najmä pri pobyte v zahraničí a pri vzniknutej 

neočakávanej poruche, alebo v prípade akejkoľvek technickej 

poruchy, vybitého akumulátora, ktorý je najčastejšou príčinou 

problémov pri štartovaní, či inom probléme s vozidlom, stačí 

zavolať na telefónne číslo 00800 1 777 7777, alebo pokiaľ ste na 

Slovensku na +421 2 5010 2601, ktoré sa nachádzajú na vnútor-

nej strane B-stĺpika vozidla na strane vodiča. Počas telefonického 

rozhovoru vám operátor pomôže problém diagnostikovať na 

diaľku, a zároveň vám zabezpečí príjazd servisného vozidla, ktoré 

odstráni poruchu na mieste. Ak sa vozidlo nepodarí opraviť, 

odtiahnu ho do najbližšieho autorizovaného servisu Mercedes-

-Benz, kde vám poruchu odstránia. Ak oprava potrvá dlhšie, 

dostanete náhradné vozidlo, prípadne vám - napr. ak ste 

v zahraničí - zorganizujú alternatívnu dopravu. Váš 

telefonát bude, samozrejme, bezplatný. 

Kontrola 
vzduchového a peľového filtra  

Dôkladná kontrola vzduchového filtra, určeného na filtráciu vzduchu, 

ktorý je nutný pre činnosť motora, zabráni jeho prípadnému zaneseniu ne-

čistotami a následne možnému poklesu výkonu motora a nárastu spotreby. 

V prípade, ak sa zanedbá kontrola a prípadná výmena vzduchového filtra, 

hrozí možnosť nasatia prachu či rôznych nečistôt do motora, čo môže v ko-

nečnom dôsledku viesť k jeho zadretiu. Peľový filter vo vozidle slúži 

na filtrovanie vzduchu, ktorý sa privádza do vozidla  vetraním, resp. kúre-

ním. V prípade zanesenia peľového filtra môže dochádzať k zvýšeniu

rizika alergií, k zahmlievaniu okien, zníženiu výkonu ventilačnej 

sústavy a k nezachytávaniu prachových, peľových 

a biologických nečistôt a častíc. 

Kontrola 
ostrekovačov 

okien a stieračov  
Pri prechode z jari na leto je ideálny čas na 

dôkladnú kontrolu stieračov a ich prípadnú 

výmenu, pretože po zime je guma stieračov 

často poškodená od namrznutého snehu 

a ľadu. Zároveň je dôležité pred „strmhla-

vými náletmi“ hmyzu na vaše okná a svetlá 

skontrolovať aj ostrekovače, či sú v takej 

kondícii, v akej majú byť.
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P
rvou bola od 15. do 18. mája Mercedes-Benz 

Trucks & Buses Regata 2018, po ktorej nasledova-

li v dňoch 19. až 26. mája dva turnusy, nazvané Re-

gata bookingthesea® by Motor-Car Group 2018.

Príprava „na suchu“
Stalo sa už nepísaným pravidlom, že skôr než sa účast-

níci Mercedes-Benz Trucks & Buses Regata 2018 necha-

jú unášať morskými prúdmi, ošľahávať slaným vetrom, 

kolísať vlnami Jadranského mora, či než si budú dráždiť 

chuťové bunky gastronomickými morskými delikatesami 

a zmysly mámiť južanským do zlatista slnkom sfarbeným 

produktom viniča, absolvujú - ešte pred odletom k „sloven-

skému moru“ - teoretickú prípravu na súši. Tou, podob-

56 

Hviezdni 
moreplavci

SVET MERCEDESU

Tento rok „brázdili vody Jadranu“, mora, ktoré je súčasťou 
Stredozemného mora, v blízkosti chorvátskeho pobrežia 
a chorvátskych ostrovov Dugij Otok, Kornati a Žut - až dve regaty, 
hrdo sa hlásiace  k striebornej hviezde...
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ne ako pri regate pred dvoma rokmi, bola Mercedes-Benz 

Trucks & Buses konferencia, na ktorej sa 130 účastní-

kov regaty (z ktorých bolo 92 zákazníkov) oboznámi-

lo s najnovšími trendmi vo vývoji autobusov a náklad-

ných vozidiel až do roku 2050, o ich rastúcej bezpečnosti, 

atraktívnych novinkách popredajných služieb, v oblas-

ti ekologickosti vozidiel a o ich prechode na elektrický po-

hon či autonómne riadenie. O tom, že išlo o informačne 

atraktívnu konferenciu, svedčila aj skutočnosť, že o viace-

rých na nej podaných informáciách sa medzi účastníkmi 

regaty a zástupcami striebornej hviezdy neformálne a naj-

mä živo diskutovalo počas všetkých nasledujúcich dní.

„Bratská“ regata
Majitelia ťahačov a autobusov sa na chorvátske pobrežie 

(a aj domov z neho) prepravili lietadlom. Vďaka tomu sa 

z letiska v Zadare a z chorvátskej pevniny dostali suchou 

nohou až na jeden zo skupiny šibenických ostrovov v se-

vernej Dalmácii – na ostrov Murter.

Tohtoročná regata bola oproti minulým čímsi výnimoč-

ná – symbolicky, pri 100. výročí vzniku Československej re-

publiky, sa na nej zúčastnili nielen suchozemskí „námor-

níci“ zo Slovenska, ale aj zo susedného Česka, čím získala 

medzinárodný punc a nepopierateľné renomé ešte skôr, než 

sa začala… A tak popri dvanástich slovenských lodiach, kto-

ré zastrešila spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia (za výdat-

nej asistencie spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services 

Slovakia), „bratsky“ – bok po boku - brázdili šíre Jadranské 

more aj štyri lode s posádkami spoločnosti Mercedes-Benz 

Trucks Česká republika. Podobne ako v minulosti, aj ten-

to rok niesli jednotlivé lode a ich posádky svoje farebne od-

lišné označenia a taktiež aj názvy. A tak, ak ste boli práve 

v tom čase v Chorvástku aj vy, ste sa mohli nielen na súši, 

ale aj priamo na mori stretnúť s Ategom, Arocsom, Actro-

som, Antosom, Setrou, Unimogom či Tourismom…
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Zábava graduje…
Deväť lodí spoločnosti Motor-Car Group, dve lode Privat 

Bankingu J&T a štyri lode spoločnosti bookingthesea® tvorili 

námornú silu, ktorej sa podvolila aj samotná príroda, a tak Re-

gata bookingthesea® by Motor-Car Group 2018 prebehla vo 

svojich dvoch turnusoch bez najmenších poveternostných prob-

lémov. Na rozdiel od „ťahačov a autobusákov“ sa všetkých 

105 zákazníkov Motor-Car Group, spolu s desiatimi zástupcami 

obchodných zastúpení spoločnosti Motor-Car z Bratislavy, Ban-

skej Bystrice, Martina a zo Žiliny na Murter dopravilo vozidla-

mi Mercedes-Benz Triedy V a Mercedes-Benz Vito. Podob-

ne ako na ich predchodcov, aj „osobákov“ čakali priamo 

na móle v Marine Hramina staticky vystavené modely vo-

zidiel Sprinter, CLS, či novej Triedy A, či vedľa móla vejú-

ce vlajky s označením lodí: Trieda A, Trieda B, Trieda C, 

Trieda G, CLS… Aj preto nečudo, že viacerí z účastníkov 

mali spočiatku neistý a zmiešaný pocit, či sa namiesto na 

jadranskej morskej regate neocitli na suchozemskej akcii 

Raňajky s hviezdou…

Napriek tomu, že sa na tejto regate zúčastnili až dva tur-

nusy, okrem útržkovitých spomienok na kúpanie sa v mori, 

lietajúce čajky, chorvátsku pohostinnosť či slanú mor-

skú vodu, sa pri návrate domov od opálených suchozem-

ských „námorníkov“ toho viac nedozvedáme. Teda, čosi len 
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predsa: nielen počas celého dňa na lodiach, ale najmä v ma-

rínach do neskorej noci sa azda najviac času venovalo roz-

hovorom. A to nielen o mori a prežitom dni v regate, ale aj 

o technologických novinkách či popredajných službách, kto-

ré majú a aj ktorými budú v krátkej budúcnosti disponovať - 

ich srdcu blízke - vozidlá Mercedes-Benz.

Epilóg
Obe regaty sa skončili nad očakávanie úspešne a navyše 

- na mori odolali morskej chorobe a iným „jadranským ná-

strahám“, číhajúcim na neskúsené posádky tak v hlbinách 

mora, ako aj na pevnine - v tavernách prístavu. Zároveň 

všetci ukážkovo demonštrovali nielen svoju zanietenosť 

a zručnosť pri riadení a ovládaní lodí, ale aj športového 

a najmä tímového ducha.

A tiež odhodlanie, opäť sa v krátkej budúcnosti zúčastniť na 

jednej z regát. Pretože každý - aj suchozemský námorník vie, že 

kto raz pocíti volanie mora, ten mu podľahne naveky… 

Text: Peter Škorňa; foto: Martin Žilka
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SVET MERCEDESU

radko milkovic.indd   60radko milkovic.indd   60 8. 6. 2018   23:54:168. 6. 2018   23:54:16



Napriek špecifikám najväčšieho slovenského regiónu a jeho 
zložitejším ekonomickým podmienkam verí, že značka 
Mercedes-Benz má v Prešove a v jeho širokom okolí stále 
nevyužitý potenciál predaja. O tom, ako ho chce využiť, sme sa 
porozprávali s vedúcim predaja osobných a úžitkových vozidiel 
spoločnosti Motor-Car Prešov s.r.o - Ing. Radkom Milkovičom. 
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M
nohí vedúci predaja motorových vozi-
diel sa na svoju pozíciu prepracujú z po-
zície predajcu, no pokiaľ viem, to nie je 
váš prípad…

- Máte pravdu, do spoločnosti Motor-Car 

Prešov som nastúpil na pozíciu vedúceho predaja z externého 

prostredia - presne na Sviatok práce - 1. mája 2015 (úsmev). To 

však neznamená, že by som prišiel „odnikiaľ“ a nemal za sebou 

históriu, nejakým spôsobom spojenú s motorovými vozidlami. 

Predtým som osem rokov zastupoval v prešovskom regióne inú 

automobilovú značku. Pred touto skúsenosťou som pôsobil ako 

vedúci popredajných služieb v autorizovanom servise značky 

Mercedes-Benz v bardejovskej spoločnosti Hudos Service, preto-

že som Bardejovčan. Po ukončení štúdia Fakulty mechanizácie 

SPU v Nitre (v súčasnosti Technická fakulta) som pôsobil v spo-

ločnosti Volkswagen Slovakia. Takže, k technike, motorom a vo-

zidlám ako takým, mám prirodzene a dlhodobo blízko…

Pociťujete dnes aj vďaka vášmu štúdiu a následným pôso-
biskám výhodu na pozícii vedúceho predaja - oproti iným 
kolegom, ktorí môžu mať vyštudovaný napr. iný než stro-
jársky a dopravný odbor?

- Prvoradým faktorom, aby ste boli úspešní a spokojní, je to, že 

vás profesia, ktorú robíte, baví. A tiež vás musia baviť automobi-

ly a technika ako taká.

V čase, keď ste nastupovali do spoločnosti Motor-Car 
Prešov, boli jeho predajné priestory vynovené - po roz-

siahlej rekonštrukcii, predaj bol rozbehnutý. Čo bolo va-
ším manažérskym cieľom a ako sa ho vám za tri roky po-
darilo naplniť?

- V čase môjho príchodu sa vytváralo na našom zastúpe-

ní fl eetové oddelenie, ktoré dnes vedie môj predchodca. Naše 

zastúpenie pokrýva rozlohou najväčší región na Slovensku 

s okresmi Prešov, Bardejov, Svidník, Sabinov, Stropkov, Sni-

na, Medzilaborce, Humenné a Vranov nad Topľou. Aj preto 

som sa od začiatku sústredil na implementovanie trochu inej 

fi lozofi e predaja, spočívajúcej v nasmerovaní našej pozornos-

ti vo väčšej miere do regiónov. Tu sa skrýva stále veľký, nevy-

užitý potenciál predaja. Spoločne s kolegami sa snažíme naše 

vozidlá dostať bližšie k ľuďom, pretože aj keď patríme medzi 

ekonomicky zložitejší región, s pomerne vysokou nezamestna-

nosťou, ja v ňom vidím ešte stále nevyužité možnosti a potenci-

ál. Nakoniec, moje slová potvrdzuje aj medziročný rast predaja 

v jednotlivých okresoch, kde značka Mercedes-Benz dosiahla 

najväčší trhový podiel v prémiovom segmente v našom regióne 

druhý rok po sebe.  

Čiže - plánujete regionálnu ofenzívu?
- Dalo by sa to tak nazvať. Mnohí ľudia mali a aj majú mylne za-

fi xované v podvedomí, že Mercedes-Benz je pre nich nedostup-

ná značka. To nie je pravda, len sa na naše vozidlo musia pozerať 

komplexne. Aj preto musíme dosiahnuť, aby sme boli viditeľnejší 

aj v ostatných mestách regiónu, nielen v Prešove - a tam, na mies-

te predstaviť vozidlá značky Mercedes-Benz, ktoré môžu byť pre 

nich prijateľné nielen z emočnej, ale aj z ekonomickej stránky.

„Regióny majú 
stále silný 
potenciál predaja“

R. Milkovi :
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Spomínali ste medziročný nárast – ide len o nové vozidlá?
- Predovšetkým pri nových vozidlách, no zaznamenali sme 

aj rast dopytu po kúpe a odpredaji jazdených vozidiel, na čom 

majú zásluhu aj naši dvaja oduševnení predajcovia. Celkovo sme 

trochu obmenili tím ľudí, avšak stabilný základ dlhoročných 

profesionálov, ktorý v Prešove bol aj pred mojím príchodom, ten 

zostal. Snažíme sa viac komunikovať nielen s potenciálnymi zá-

kazníkmi, ale aj s kolegami vo fi rme navzájom. Zároveň pociťu-

jeme veľký význam a prínos novozriadenej pozície produktové-

ho špecialistu pri samotnom predaji.

Ktoré typy vozidiel sú silnou stránkou vášho zastúpenia 
a prešovského regiónu?

- V rokoch 2015 a 2016 sme boli veľmi silní v predaji vozidiel 

NGCC – najmä Tried A a B. Rok 2017 patril zase SUV mode-

lom GLC, GLC kupé a GLE.

Ako boli prijaté klientmi iné modely, napr. Trieda X?
- Spočiatku šlo len o informačný záujem, no po tom, ako si 

ju mohli naši klienti odskúšať v praxi a ako pocítili jej komfort 

a motorizáciu, predpokladáme, že jej predaj zaznamená pozitív-

ny rast. Veľa si sľubujeme od plánovanej off- roadovej predvá-

dzacej akcie, kde sa klientom dostanú do rúk aj iné, úplne nové 

modely, akými bude nová Trieda G, nová GLE a iné technolo-

gicky a dizajnovo atraktívne SUV modely. Naposledy sme po-

dobnú úspešnú akciu, na ktorú naši klienti dodnes s obľubou 

spomínajú, usporiadali asi pred dvoma rokmi v okolí Braniska. 

Na čo sa obzvlášť teším, je tohtoročná jeseň, keď chystáme pre 

pozvaných klientov v rámci modelovej ofenzívy značky 

Mercedes-Benz a pripravovaného veľkolepého Motor-Car Festu 

na Slovakia ringu v Orechovej Potôni predstavenie celého mo-

delového radu vozidiel Mercedes-Benz, medzi ktorými nebu-

dú chýbať ani najnovšie modely, akými sú nová Trieda A, nový 

Mercedes-Benz CLS, facelift Triedy C a šesťvalcovej Triedy X.

Veľa sa v súčasnosti hovorí o alternatívnych, ekologickej-
ších modeloch…

- Rastúci záujem o ekologickejšie vozidlá pociťujeme aj my. 

Za posledné dva mesiace sme predali tri vozidlá elektrickej 

Triedy B a tiež aj plug-in hybridné GLC.

Otázka na záver – čo vás motivuje, resp. čo formuje vaše 
manažérske rozhodnutia?

- Nemám nejaké špeciálne krédo, ktorého by som sa pridŕžal. 

V praktickom živote sa mi vždy osvedčila určitá miera rozváž-

nosti, overenia si informácií a získania čo najväčšieho množstva 

poznatkov skôr, než sa rozhodnem pre nejaké riešenie. Snažím 

sa teda robiť veci a rozhodnutia postupne tak, aby som ich ne-

musel neskôr ľutovať, či sa za ne hanbiť… 

Text a foto: Peter Škorňa

Ve a si s ubujeme od plánovanej offroadovej 
predvádzacej akcie, kde sa klientom dostanú 
do rúk aj iné, úplne nové modely, akými bude nová 
Trieda G, nová GLE a iné technologicky a dizajnovo 
atraktívne SUV modely.
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P
odujatie moderovala Vera Wisterová, príjemnú 

atmosféru zvýraznili husľové duo G-Strinx, dže-

zový spevák Peter Lipa a operná diva Jana Šo-

mošiová. Standing ovation účastníkov vyvolal 

Ing. Andrej Glatz, ktorému na galavečere udelili 

najvyššiu cenu - za prínos pre jazdecký šport.

„Veľmi ma poctilo, že som toto ocenenie dostal. Odma-

lička som bol pri koňoch a za všetko, čo mám, vďačím im. 

Práve cez „konské“ známosti som sa dostal aj ku svojej prá-

ci v automobilovom biznise. Síce už nejazdím, no každý deň 

som aspoň jeden raz v maštali, veľmi si tam oddýchnem 

a načerpám silu. Zatiaľ čo aj pes či mačka sú de facto šelmy, 

kôň je päťsto kíl pozitívnej energie,“ uviedol o. i. päťnásob-

ný parkúrový majster Československa, víťaz bratislavskej 

Grand Prix a dlhodobý organizátor týchto pretekov Andrej 

Glatz.

„Koní sa však určite nevzdám – ani pod kapotou, ani pod 

sedlom,“ doplnil oslávenec, ktorý je rovnako ako v športe 

zanietený tiež pri naplňovaní poslania vrcholového manažé-

ra - riaditeľa spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Ako ďalej 

spomenul, má ra-

dosť, že na Sloven-

sku vyrastá aj ďal-

šia generácia, ktorá 

robí jazdecký šport 

s láskou. Verí, že je 

na čo sa tešiť. Potvr-

dzujú to napr. aj vý-

sledky, aké dosiahol 

vlani Broňo Chudy-

ba či Miška a Lucka 

Supekové, ale ne-

stratili sa ani mno-

hí naši ďalší jazdci, 

pričom sa v junior-

ských kategóriách 

črtá niekoľko výraz-

ných talentov. 

Text: Sandra Bulík 

Kállayová; Foto: Lucia 

Grancová, archív

Slovenská jazdecká federácia (SJF) 
a spoločnosť BK SPORT HORSES 
koncom jari pripravili v Bratislave 

slávnostný Galavečer SJF, 
na ktorom ocenili najlepších 

jazdcov a kone za uplynulý rok. 

Standing ovation pre Andreja Glatza

Ing. Andrej Glatz s plastikou od sochárky Jany Brisudovej, 
ktorú mu ako ocenenie odovzdal predseda Slovenskej jazdeckej 

federácie Ing. Vladimír Chovan v prítomnosti moderátorky 
podujatia - Very Wisterovej.

Spoľahlivou celoživotnou oporou 
pre Andreja Glatza 
je manželka Danka. 
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Samsung predstavuje na slovenskom trhu najnovšie modelové 
rady populárnych robotických vysávačov Samsung POWERbot™ 
VR9300 a VR7000. Novinky excelujú najvyšším sacím výkonom 
na trhu, extra širokou čistiacou kefou a množstvom ďalších 
praktických funkcií.

Extrémny sací výkon
Samsung POWERBot™ VR9300 disponuje funkciou 

Intelligent Power Control, ktorá automaticky upravuje 

sací výkon podľa typu vysávaného povrchu a zabezpečuje 

tak čo najlepší výsledok čistenia. Maximálny sací výkon 

na kefe tak dosahuje až 42,9 wattu, čo je až 70-násobne 

viac ako pri bežných robotických vysávačoch. Sací výkon 

zabezpečuje motor s výkonom 250 W. Oceníte to najmä 

pri jeho prechodoch z tvrdej podlahy na koberec a nao-

pak. Čistiaca kefa so šírkou 311 mm, čo je o 107 mm viac 

než pri bežných 204 mm kefách, vám poskytne účinný 

čistiaci výkon a zaručí rýchle vysávanie domácnosti.

Inteligencia a high tech funkcie
Vysokovýkonný FullView Sensor™ 2.0 v spolupráci 

s funkciou Edge Clean preskúma aj veľmi úzke či malé zá-

kutia veľkých priestorov. Tým minimalizuje kontakt či ne-

ustále narážanie do okolia alebo nábytku. Problémom 

nebude ani vysávanie v rohoch izieb. Senzor ich nájde a po-

vysáva ich trikrát so sacím výkonom vyšším o 10 %. Vďa-
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PR LÁNOK

Robotické vysáva e 
Samsung POWERbot™ 
s bezkonkuren ným sacím výkonom

Dlaždice Koberec Parkety
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Modelový rad VR7000 -  VR20M707CWD/GE, VR10M703CWG/GE, 
VR10M702CUW/GE, VR10M701CUW/GE je v predaji už od 499 €.

ka funkcii Visionary Map-

ping™ Plus System si 

vysávač pomocou vysokový-

konných senzorov a vstava-

nej digitálnej kamery zmapuje 

vašu domácnosť a vypočíta op-

timálnu trasu vysávania, bez nut-

nosti vysávač prenášať z miestnosti 

do miestnosti. Automatické vracanie sa 

nabiť do základne je samozrejmosťou.

Vysávanie pod palcom

S aplikáciou Select & Go™ vo vašom smartfóne, ktorá 

je súčasťou aplikácie Samsung SmartThings, a prostred-

níctvom bezdrôtovej siete Wi-Fi máte možnosť si vybrať, 

ktorú z miestností chcete povysávať. Vytvorí totiž mapu 

vašej domácnosti, v ktorej môžete osobitne nastaviť mies-

ta, ktoré má v každej izbe vysávač upratať. Jediným doty-

kom dokážete zapnúť či vypnúť vysávač a naplánovať 

si časy vysávania, aj keď ste mimo domu. S funkciou 

Point Cleaning™ môžete zase vysávač naviesť na špeci-

fi cké miesta, ktoré chcete povysávať. Jednoducho zasvie-

tite laserovým ukazovadlom, ktoré je súčasťou diaľkové-

ho ovládača, až na vzdialenosť 1 metra pred svoj vysávač 

VR9300, ktorý bude nasledovať svetlo a počas toho vysá-

vať. Viete tak efektívne zareagovať napríklad pri náhod-

nom rozsypaní múky na dlážku a všetko vrátiť do pôvod-

ného stavu v priebehu pár sekúnd.

Prekoná všetky prekážky
Jeho inovované Easy Pass™ kolesá bez problémov pre-

konajú všetky prekážky, vrátane zvýšených prahov dverí. 

Vďaka tomu môže bezproblémovo pracovať, aj keď prá-

ve nebudete doma. Telo vy-

sávača sa navyše nachádza 

20 mm nad zemou, takže je 

nepravdepodobné, že by sa 

mohol o niečo zachytiť.

Čistenie je hračka
Funkcia Cyclone For-

ce™ zaistí dlhodobo vyso-

ký sací výkon. Vyvoláva totiž 

odstredivú silu, ktorá zachy-

táva prach a nečistoty zo vzdu-

chu vo vonkajšom zásobníku. 

Vďaka tomu sa fi lter menej upchá-

va, ostáva čistý a sací výkon konštant-

ný. Modely Samsung preto nepotrebujú 

mať postranné metličky, ktoré víria prach a je 

ich nutné neustále čistiť. Systém rotačnej kefy je spraco-

vaný tak, aby značne znižoval množstvo prachu a vlasov 

zachytených v štetinách kefy. Tým je zabezpečená jedno-

duchosť čistenia. Samsung využíva vo svojich vysávačoch 

najmodernejšie 21,6 V Li-ion batérie, ktoré sa nabijú za 

3 hodiny a aj po 500 nabíjacích cykloch majú viac ako 

70 % kapacity. 

Viac na stránke: http://www.samsung.com/sk/vacuum-cleaners/robotic/

kcii Visionary Map-

Plus System si 

č pomocou vysokový-

h senzorov a vstava-

tálnej kamery zmapuje 

omácnosť a vypočíta op-

u trasu vysávania, bez nut-

ysávač prenášať z miestnosti

stnosti. Automatické vracanie sa 
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mohol o niečo zach

Čistenie je hra
Funkcia Cyclone

ce™ zaistí dlhodob

ký sací výkon. Vyvol

odstredivú silu, ktorá

táva prach a nečistoty 

chu vo vonkajšom zásob

Vďaka tomu sa fi lter mene

va, ostáva čistý a sací výkon k

ný. Modely Samsung preto nepo

mať postranné metličky, ktoré víria p

VR10M702CUW/GE, VR10M701CUW/GE je v predaji už od 499 €.

Robotický vysávač Samsung 
POWERbot VR20K9350WK/GE 

modelového radu VR9300
 je v predaji za 970 €.
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Ď
alšie, z ktorých víťazi po-

stúpia do slovenského fi -

nále, sa hrajú na ihrisku 

Tri Duby na Sliači a vo 

Veľkej Lomnici na ihrisku 

Black Stork.

Vydarený úvod
Výborne pripravený areál rozkvitol 

trojcípymi hviezdami. V okolí klubovne 

i na ihrisku žiarili najnovšie modely znač-

ky Mercedes-Benz. Hráčov aj návštevní-

kov pozdravil Andrej Glatz, generálny ria-

diteľ importéra a v súčasnosti aj vášnivý 

hráč golfu. Pravidlá túry sa ani v aktuál-

nom ročníku nemenili. Hrá sa na úpra-

vu hendikepu v troch kategóriách. Hráči 

súťažia o primát aj v štyroch doplnko-

vých súťažiach: najbližšie k jamke, naj-

dlhší odpal pre ženy a mužov, najbližšie 

k čiare a hole in one. Zo súťaže Nearest 

to the line vzíde jeden hráč, ktorý po-

stúpi na kvalifi kačný turnaj Drive to the 

Major na The Open 2018! Keďže ani po-

časie nebolo proti, práve naopak, prvý 

turnaj série sa vďaka tradične výbornej 

organizácii vydaril. 

Text: Ivan Mičko; foto: Mercedes-Benz Slovakia

Tradičná a populárna golfová túra má 
v tomto ročníku tri  kvalifikačné turnaje. 

Príjemný Green Resort v Hrubej Borši privítal 
účastníkov prvého kvalifikačného turnaja.

SVET MERCEDESU
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MercedesTrophy 
2018 

VÝSLEDKY HRUBÁ BORŠA

Kategória A (HCP 0 – 18,00)
1. Marián Hojsík 43 stf bodov

2. Michal Chamilla 41 stf bodov

3. Eva Senáriková 37 stf bodov

Kategória B (HCP 18,1 – 36,00)
1. Adriana Patáková 41 stf bodov

2. Ján Závodný 41 stf bodov

3. Dušan Botka 38 stf bodov

Kategória C (HCP 37 – 54)
1. Peter Laurinčík 40 stf bodov

2. Jozef Drozd 35 stf bodov

3. Peter Maršo 34 stf bodov

Doplnkové súťaže:
Najbližšie k jamke: Andrea Zacharová

Najdlhší odpal ženy: Katarína Rendeková

Najdlhší odpal muži: Luboš Jurga

Najbližšie k čiare: Dušan Guľáš
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N
aopak, zdalo sa mi, že hra 

na mierne kropených ferve-

jách a grínoch bola príjem-

nejšia, ako keby bolo tridsať 

nad nulou.

Prehliadka noviniek
Súťažiacich od skorého rána víta-

li najnovšie modely z ponuky znač-

ky Mercedes-Benz. Nechýbala novinka 

Triedy A, pred klubovňou dokonca za-

parkoval aj športiak s označením 

AMG GT. Pred raňajkami si mno-

hí z hráčov vyskúšali rozcvičku s Kat-

kou Ježovicovou z Joga zdravo. Po sláv-

nostnom otvorení turnaja a privítaní 

účastníkov Andrejom Glatzom sme sa 

presunuli na jednotlivé jamky, keďže 

bol kanónový štart. 

Favoritov bolo viac
Už pohľad do štartovej listiny a hendi-

kepy hráčov naznačovali, že najmä v pr-

vých dvoch kategóriách sa zišla vynikajú-

ca konkurencia. Priebeh turnaja napokon 

potvrdil predpoklady a v oboch spomí-

naných kategóriách si víťazi zlepšovali 

HCP, keď zhodne nahrali 40 stablefordo-

vých bodov, čo pri slávnostnom oceňova-

ní a dekorovaní víťazov odmenili účastní-

ci športovým potleskom. 

Text: Ivan Mičko; foto: Mercedes-Benz Slovakia

Predpovede počasia neveštili nič dobré. 
A hoci nad meandrami rieky Hron hrozivo 

krúžili tmavé mraky, riedky dáždik
nenarušil priebeh turnaja.
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Druhý turnaj 
na Slia i

VÝSLEDKY SLIAČ

Kategória A (HCP 0 – 18,00)
1. Eva Klačková 40 stf bodov

2. Jaroslav Juraško 37 stf bodov

3. Marián Mareš 36 stf bodov

Kategória B (HCP 18,1 – 36,00)
1. Karol Podhora 40 stf bodov

2. Martin Trebuľa 36 stf bodov

3. Juraj Tekuš 35 stf bodov

Kategória C (HCP 37 – 54)
1. Kristián Podhradský 42 stf bodov

2. Alena Hovorková 22 stf bodov

3. Roman Fician 19 stf bodov

Doplnkové súťaže:
Najbližšie k jamke: Roman Karlubík

Najdlhší odpal muži: Marián Mareš

Najdlhší odpal ženy: Renáta Macková

Najbližšie k čiare: Anton Kalináč
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Už dvanásť rokov pôsobí na Slovensku 
spoločnosť, ktorú si všetci automaticky spájajú 

s logom na plachtách ich návesov – Kofolou. 
A hoci ide o samostatnú firmu, je s ňou exkluzívne 

spätá. Viac o tom, ako aj o najnovšom prírastku 
v ich vozovom parku prezradili Rudolf Sádecký 

a Jiří Hartmann, konatelia spoločnosti 
SANTA-TRANS.SK, s. r. o., z Rajeckej Lesnej.
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S
poločnosť SANTA-TRANS.SK, s. r. o., je v pr-
vom rade akosi automaticky spájaná s Kofo-
lou, no zrejme je realita trochu iná…

R. Sádecký: To, samozrejme, je. Sme samo-

statnou spoločnosťou, nie sme žiadnou dcérskou 

či inou spoločnosťou akcionársky previazanou s Kofo-

lou, a. s. Aj keď je spoločnosť Kofola, a. s., naším exklu-

zívnym a ťažiskovým partnerom, nejde o jediného klienta, 

pre ktorého zabezpečujeme prepravu. V rámci celého Slo-

venska a z času na čas aj Česka zabezpečujeme prepravu 

aj pre iné spoločnosti, podnikajúce v oblasti stavebníctva 

a potravinárstva. Celkovo sa tak s našimi približne 60 za-

mestnancami venujeme primárnej doprave veľkými ťahač-

mi, ako aj sekundárnej doprave pre drobných klientov na 

menších vozidlách.

Na slovenskom trhu ste od roku 2006 a už od začiatku 
svojej činnosti ste spolupracovali aj so značkou Mer-
cedes-Benz…

J. Hartmann: Prvý raz sme nakúpili 10 vozidiel Mer-

cedes-Benz Axor pred jedenástimi rokmi. Vtedy tvorili 

mercedesy takmer polovicu nášho vozového parku. V sú-

časnosti, keď obmieňame vozový park za nové, úspornej-

šie a ekologickejšie vozidlá, sme sa zatiaľ rozhodli zakú-

piť šesť nových ťahačov Actros 1845 LS. To však nemusí 

byť konečné číslo, pretože v krátkej budúcnosti plánujeme 

rozšíriť počet Actrosov o ďalších šesť kusov.

Čo hralo prím pri vašom výbere Actrosov?
R. Sádecký: V prvom rade komfort, ktorý vodičovi do-

káže poskytnúť Mercedes-Benz Actros1845 LS. Svoje hrala 

aj veľmi zaujímavá úspora paliva či servisné možnosti. Pre-

tože bezpečnostné prvky či spĺňanie najvyšších emisných 

noriem, to majú všetky najnovšie značky ťahačov.

Ste stabilná a úspešná firma. Aj preto ma zaujíma, do 
akej miery uvažujete zvýšiť svoj vozový park v krát-
kej budúcnosti – koľko vozidiel je pre vás v rámci 
vlastnej flotily „stropom“?

J. Hartmann: Naša preprava je dosť špecifi cká a zá-

vislá od sezónnosti. Aj to je dôvod, prečo neuvažujeme 

o nejakom skokovitom zvyšovaní počtu vlastných vozi-

diel, pretože v prípade potreby zvýšenia prepravy – a to 

najmä v letných mesiacoch, to riešime pomocou exter-

Najcennejšou 
devízou firmy

sú jej udia

R. Sádecký:
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Zľava Jiří Hartmann a Rudolf Sádecký

ných autodopravcov, s ktorými máme zmluvu. Okrem 

Slovenska v prípade potreby pokrývame dovozy pre Ko-

folu aj do Česka, odkiaľ vozidlá vyťažujeme zase iným to-

varom. S našou partnerskou spoločnosťou v Česku tak na-

vzájom úspešne kooperujeme. V počte vozidiel vozového 

parku sme však konzervatívni, neradi hazardujeme…

R. Sádecký: To, či v budúcnosti rozšírime počet vozi-

diel a aj zamestnancov, je podmienené výlučne ešte väč-

šou expanziou a zvýšením potreby dopravy zo strany náš-

ho exkluzívneho partnera, spoločnosti Kofola.

Spomínate, že jazdíte aj do Česka. Vozievate aj do 
iných krajín Európy?

J. Hartmann: V minulosti sme vozievali pre klien-

ta tovar do Dánska, ale keďže to nešlo podľa našich pred-

stáv, neskôr sme s tým prestali.

V súvislosti s nákladnou dopravou sa hovorí o nedo-
statku vodičov. Pociťujete tento problémy aj vy?

R. Sádecký: Netvrdím, že by sme boli úplne spokojní, 

avšak až tak, ako mnohí iní, ho nepociťujeme. Je to zrej-
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me dané tým, že sa maximálne snažíme dodržiavať všet-

ko, čo u nás zamestnaný vodič podľa zákona má dostať. 

Neobchádzame nič, žiadne sociálne či mzdové predpisy, 

a to podľa mňa vodiči zamestnaní v našej fi rme, pochá-

dzajúci v prevažnej väčšine - asi až na jedného - z toh-

to regiónu, oceňujú. Následne sa nám to vracia aj v tom, 

že spoľahlivo reprezentujú nielen našu spoločnosť, ale aj 

značku Kofola, s ktorou sú spájaní ako „vodiči Kofoly“. 

A to je zaväzujúce – či už počas jazdy, či v čistote kamió-

na, alebo aj pri jednaní s klientmi. Obzvlášť som hrdý na 

to, že na dispečingu máme všetko zamestnancov, ktorí ab-

solvovali Žilinskú univerzitu.

Využívate v rámci kúpy mercedesov aj ponúkaný Fleet-
Board či špeciálne školenie vodičov na vozidlá Actros?

R. Sádecký: S vozidlami kupujeme aj systém Fleet Bo-

ard. Pred prebratím šiestich mercedesov prešli naši vo-

diči odborným školením zabezpečeným značkou Mer-

cedes-Benz, týkajúcim sa efektívnej jazdy. Sme totiž 

presvedčení, že je to pre vodičov a aj fi rmu veľkým prí-

nosom. A hoci sme zatiaľ nakúpili šesť mercedesov, dali 

sme vyškoliť viac vodičov, aby sme ich v prípade potreby 

mohli vo vozidlách striedať. A aby som nezabudol - máme 

uzatvorenú aj servisnú zmluvu s autorizovaným servisom.

Máte nejaké zásady, ktorých sa držíte pri riadení spo-
ločnosti?

J. Hartmann: Z môjho pohľadu je to hlavne viesť fi r-

mu tak, aby nešlo len o krátkodobé podnikanie, ale aby 

sme ako normálna fi rma mohli na trhu, aký tu je, normál-

ne a hlavne dlhodobo existovať. Byť jednoducho spoľahli-

vým, komunikatívnym a žiadaným partnerom.

R. Sádecký: Ja by som len dodal, že obaja dlhodobo 

preferujeme myšlienku, že tou najcennejšou devízou, čo 

robí fi rmu fi rmou, nie je technika, ale každý jeden človek 

v nej. Vždy to tak u nás bolo, a tak to aj ostane… 

Text a foto: Peter Škorňa

Naša preprava je dos  špecifická a závislá 
od sezónnosti. Aj to je dôvod, pre o neuvažujeme 
o nejakom skokovitom zvyšovaní 
po tu vlastných vozidiel.
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Dajte to na „pána“...
Nebudeme si nahovárať – leto je ideálny čas, aby aj ten najmenej sebavedomý 
muž zapôsobil na svoju ženskú, resp. mužskú polovičku. A ako lepšie zapôsobiť, 
než pomocou looku nespútaného, nezávislého a „drsného rebela“, po boku 
s oddaným a rešpekt vzbudzujúcim pražským potkaniarikom? Pokiaľ ste 
sa teda rozhodli nenechať nič na náhodu a držíte sa hesla, že najlepšou 
obranou muža je útok na zmysly svojej polovičky, prinášame vám pár 
neodolateľných hviezdnych doplnkov, s ktorými to v akejkoľvek na prvý pohľad 
neriešiteľnej situácii dáte bez najmenších problémov „na pána“... Text: SCG; Foto: Daimler AG

SVET MERCEDESU

Psí obojok Swarovski
Veľkosť S

Objednávacie číslo: B66953953
Cena s DPH: 100,70 €

Headcover golfovej palice
Objednávacie číslo: B66450164
Cena s DPH: 24,10 €

Ruksak
Objednávacie číslo: B66954122
Cena s DPH: 131 €

Pánska golfová šiltovka
Objednávacie číslo: B66450306
Cena s DPH: 30,20 €

Headco
Objednáv
Cena s DP
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Pánska golfová mikina
Veľkosť XL 

Objednávacie číslo: B66450315
Cena s DPH: 90,70 €

Pánska golfová polokošeľa
Veľkosť XL 

Objednávacie číslo: B66450310
Cena s DPH: 70,50 €
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M
agnetom spomedzi predvádzaných auto-

busových noviniek bol nepochybne úpl-

ne nový poschodový model Setra S 531 

DT. Dôstojnými partnermi mu boli auto-

busy Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, 

Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD, Mercedes-Benz Tou-

rismo 17 RHD, Setra S 516 HDH a tiež aj Setra 415 UL 

business. Všetky predstavené autobusy si prítomní pozva-

ní klienti mohli odskúšať aj v rámci predvádzacích jázd do 

blízkeho okolia. „Sme veľmi radi, že sa nám v priestoroch 

72 

SVET MERCEDESU

Na juhu Slovenska, v Lučenci a jeho okolí,  zrealizovala 26. apríla 
spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia atraktívne podujatie určené 

sedemdesiatke pozvaných klientov, prevádzkujúcich 
autobusovú dopravu - Best Bus Slovakia 2018.

Best Bus 
Slovakia 2018
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Leteckého športového centra Letiska pri Lučenci podari-

lo úspešne zrealizovať túto akciu, ktorá je výsledkom inšpi-

rácie z obdobnej akcie v rakúskej Viedni a v rámci ktorej 

sme našim klientom mohli predstaviť okrem najnovších 

autobusov značiek Setra a Mercedes-Benz aj od januá-

ra tohto roka zriadenú prvú pobočku BusStore na Sloven-

sku,“ uviedol vedúci predaja autobusov a špeciálnych vozi-

diel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia - Robert Osvald. 

Podľa jeho slov sa od januára jeden špecialista v Bratislave 

bude na profesionálnej úrovni venovať výhradne len pre-

daju a výkupu jazdených autobusov. „Takýto koordino-

vaný celoeurópsky výkup či predaj jazdených autobusov, 

akým je BusStore, je výhodný najmä pre menších či špeci-

fi ckých autobusových dopravcov, pretože troj- či štvorroč-

ný autobus disponuje garanciou autorizovaného servisu, 

pričom po jeho kúpe môže klient získať záruku na rok či 

pol roka – podľa toho, ako sa rozhodne,“ poznamenal Ro-

bert Osvald.

Zástupcovia slovenských autobusových dopravcov, ako 

napr. Turancar Nitra, Autobusová doprava Stanislav Boh-

dan z Trnavy, SAD Prievidza či SAD Prešov si v rámci 

okružných jázd nielen otestovali najnovšie autobusy, ale sa 

mohli po ich absolvovaní od špecialistu spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia pre FleetBoard – Vladimíra Bottu 

dozvedieť dosiahnuté jazdné atribúty.

Pomyselnou „čerešničkou na torte“ bola možnosť absol-

vovania okružného letu na dvojmiestnom ultraľahkom jed-

nomotorovom dvojplošníku slovenskej výroby Viper SD4 

či po skončení akcie – pri priateľskom rozhovore v príjem-

nom historickom prostredí renovovanej lučeneckej Tan-

čiarne a pivovaru Franz vychutnania si kvalitnej kávy, piva 

a iných delikates.

Čo dodať na záver? Azda len to, že Best Bus Slovakia 

2018 sa skončilo, nech žije Best Bus Slovakia 2020…! 

Text a foto: Peter Škorňa
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Na 
čele spoločnosti Motor-Car Nit-
ra ako jej riaditeľ a konateľ ste 
„čerstvou“ akvizíciou – aká bola 
vaša cesta až k súčasnej pozícii?

- Skôr, než som začal pracovať 

pre nitriansky „motorcar“, som úspešne podnikal v oblas-

ti vykurovacej techniky – renomovanej nemeckej značky, 

ktorá bola akýmsi „mercedesom“ v danom segmente. Na-

koniec, nemecká precíznosť a výrobno-obchodná fi lozo-

fi a ma vždy fascinovali. Keďže som sa poznal so spoluma-

jiteľom spoločnosti Motor-Car Nitra, Viliamom Turanom, 

raz nám s manželkou požičal na víkendové testovanie 

Mercedes-Benz Triedy B 180 d. Nebudem klamať – strie-

borná hviezda si okamžite získala moje srdce. Po uvede-

nom modeli nasledoval benzínový model Triedy E 320 – 

a môj obdiv vystriedala „hviezdna“ závislosť. Neskôr som 

dostal pracovnú ponuku na pozíciu predajcu vozidiel 

Mercedes-Benz. Svoje podnikanie som prenechal svojmu 

kolegovi a od roku 2009 som sa „upísal“ spoločnosti Mo-

tor-Car Nitra.

Na pozícii predajcu ste, pokiaľ viem, dlho nepobudli…
- Po štyroch rokoch som sa stal vedúcim predaja osob-

ných vozidiel. V tejto pozícii som zotrval až do konca roku 

2017 a od januára som riaditeľom spoločnosti. Na minulé 

obdobie, ako aj svoj pracovitý a úspešný predajný tím som 

nesmierne hrdý. Pretože aj ocenenie Mercedes-Benz Star 

Awards 2017 v kategórii Najlepší vedúci predaja osobných 

vozidiel neberiem len ako ocenenie práce mojej osoby, ale 

aj ako ocenenie skvelých výsledkov a práce svojich kole-

gov predajcov. Spoločne sme totiž riešili problémy, zažíva-

li striedanie horších období s lepšími, ako aj prežívali po-

stupný rast.

Nie ste v rámci spoločnosti úplným nováčikom, a tak 
máte aj predstavu o jej potenciáli a ďalšom smerovaní. 
Aké teda sú?

- Taký náročný post, akým je post riaditeľa, nemôže-

te prijať a zastávať bez toho, aby ste nemali reálnu víziu 

a vopred stanovené jasné ciele. Okrem všeobecných, aký-

mi sú spokojní existujúci zákazníci a snaha získať nových, 

je mojím prvoradým cieľom ešte väčšie zlepšenie a rozšíre-

nie popredajných služieb. Vždy sa dá zdokonaľovať v úrov-

ni poskytovanej komplexnej starostlivosti, zvlášť, keď ide 

o prémiovú a prestížnu značku, akou je Mercedes-Benz. 

Zároveň sa snažíme v rámci multibrandového predaja po-

núknuť pod „jednou strechou“ aj špičkový servis, pretože 

už dnes máme klientov, využívajúcich služby oboch auto-

mobilových značiek, ktoré zastupujeme. A nakoniec, naj-

väčším prínosom pre spokojnosť našich klientov by mal 

byť aj úplne nový, moderný obchodno-servisný priestor 

spoločnosti Motor-Car Nitra.

V súvislosti s budovaním nových priestorov vašej spo-
ločnosti ma zaujíma, aké budú a v akom časovom hori-
zonte predpokladáte ich dokončenie?

- Finálne ukončenie výstavby je plánované na koniec bu-

dúceho roka. Nový showroom Motor-Car Nitra bude ako 
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Niekedy človeku stačí na to, aby sa zamiloval, osudová náhoda. 
V prípade nového riaditeľa spoločnosti Motor–Car Nitra, s.r.o. - 

Samuela Antoša, to bolo stretnutie s Viliamom Turanom 
a následným, osudovým testovanie vozidla 

so striebornou hviezdou v znaku...  

Hviezdna 
závislos
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prvý na Slovensku vybudovaný podľa najnovšieho kon-

ceptu MAR2020 - podľa najnovších štandardov značky 

Mercedes-Benz. V rámci neho ponúkne úplne nový, kva-

litnejší, rýchlejší, zábavnejší a pohodovejší rozmer preda-

ja vozidiel. Získame väčšie predajné, výstavné, lakovacie 

a servisné priestory, čím nielen skrátime čakacie lehoty 

na servis vozidla, ale v konečnom dôsledku skvalitníme 

celkové popredajné služby. V nových priestoroch showro-

omu chceme zabezpečovať aj komplexné služby obhliad-

ky vozidla pri plnení jeho poistného krytia. Jednoducho 

– ponúkneme úplne novú dynamickú atmosféru – auten-

tickú s najnovšou víziou komunikácie a stratégie značky 

Mercedes-Benz.

Novovybudované priestory budú k dispozícii len pre 
značku Mercedes-Benz?

- Nie. Realizujeme multibrand tak, aby sme vedeli pos- 

kytnúť potrebné služby a priestor aj pre druhú automo-

bilovú značku, ktorú zastupujeme. Tým dôjde aj k zvýše-

niu počtu zamestnancov, keď k doterajším 33 pribudne 

ďalších 10 až 15, hlavne do servisu. Tým, že nové priesto-

ry budú v tesnej blízkosti spoločnosti Turancar, zabezpe-

čujúcej autorizovaný servis nákladných vozidiel a autobu-

sov značky Mercedes-Benz, budú mať klienti striebornej 

hviezdy svoju značku v Nitre pekne „pokope“.

Čo je silnou stránkou nitrianskeho zastúpenia v porov-
naní s ostatnými v rámci skupiny Motor-Car Group?

- Aj keď sme v regióne, v porovnaní s okolitými zastú-

peniami najmladším zastúpením, pod ktoré okrem Nitry 

patrí aj oblasť Levíc, Zlatých Moraviec a Topoľčian, vôbec 

to nepociťujeme ako nejaký hendikep. Práve naopak – 

z roka na rok zaznamenávame – v porovnaní s našou kon-

kurenciou - postupný rast a pritom stále vnímame pomer-

ne veľký potenciál, ktorý plánujeme využiť. Našou naozaj 

silnou stránkou je predaj vozidiel NGCC, v rámci ktorých 

sa nám podarilo osloviť širokú škálu zákazníkov. Obľube 

sa tešia aj vozidlá SUV a v minulom roku sme zazname-

nali aj zvýšený záujem o kúpu hybridných vozidiel. Tie sú 

mojou obľúbenou kategóriou, pretože na jednom takom 

sám jazdím.

A čo najvyššia – prémiová trieda?
- Tá v porovnaní s inými kategóriami vozidiel trochu 

stagnuje. Som však nesmierne hrdý na to, že sa nám uply-

nulý rok podarilo klientovi predať skutočnú „čerešničku 

na torte“ – Mercedes-Benz S 65 AMG coupé, pod ktorého 

prednou kapotou „bublala“ 6-litrová vidlicová V12-ka bi-

turbo s obrovským sériovým výkonom až 630 koní. 

Text a foto: Peter Škorňa

Taký náro ný post, akým 
je post riadite a, nemôžete 
prija  a zastáva  bez toho, 
aby ste nemali reálnu 
víziu a vopred stanovené 
jasné ciele.

Vizualizácia nového showroomu v Nitre
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Prebúdzanie sa do leta
Po jarnom prebúdzaní organizmu do nového života, po nabratí novej jarnej 
energie prichádza od letného slnovratu po jesennú rovnodennosť leto 
- so svojimi slnečnými dňami, ktoré dokážu aj v tom najväčšom pesimistovi 
prebudiť ducha, telo a myseľ. Aj preto je najvyšší čas sa na leto dôstojne 
pripraviť a „hviezdne vybaviť“. Text: SCG; foto: Daimler AG

SVET MERCEDESU

 77

Kľúčenka LOVE
Objednávacie číslo: B66953619
Cena s DPH: 30,20 €

Detské dupačky AMG
Veľkosť 80 - 86
Objednávacie číslo: B66953370
Cena s DPH: 20,10 €

Dámska peňaženka
Objednávacie číslo: B66953734
Cena s DPH: 141,10 €

Dámska kabelka
Objednávacie číslo: 

B66953729
Cena s DPH: 131 €

Dámske slnečné okuliare
Objednávacie číslo: B66953488
Cena s DPH: 90,70 €

Dámska kľúčenka Swarovski
Objednávacie číslo: B66953577

Cena s DPH: 90,70 €
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H
viezdou nielen expozície, ale aj celého au-

tosalónu sa stal koncept super športového 

Mercedes-AMG Project ONE vhodného i na 

bežné cesty, ktorý poháňa benzínový šesťval-

cový turbomotor 1,6-litra z F1 a ďalšie šty-

ri elektromotory (spolu viac ako 740 kW/1 000 k), prekraču-

júci rýchlosť 350 km/h. Rovnako zažiarila svieža novinka: 

mladý, dynamický, vyspelejší a komfortnejší Mercedes-

-Benz Triedy A štvrtej generácie, nanovo defi nujúci moder-

ný luxus v triede kompaktných vozidiel a revolučný v dizaj-

ne, prinášajúci nový informačný a zábavný systém MBUX 

s umelou inteligenciou a s novými štvorvalcovými motormi. 

78 

SVET MERCEDESU

Elegantne čiernobielo ladená expozícia Mercedes-Benz 
na tohtoročnom Autosalóne v bratislavskej Inchebe prekonala 

siedmimi premiérami i počtom exponátov, rozlohou vyše 
1 300 štvorcových metrov či súčasným vystavením osobných 

i úžitkových vozidiel všetky doterajšie.

Expozícia Mercedes-Benz 
prekonala doterajšie
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Premiérovo sa tu tiež predstavili: v novom vyhotovení 

ikonická nová Trieda G, športové 4-dverové kupé 

Mercedes-AMG GT (začiatok predaja v lete 2018), naj-

žiadanejšie vozidlo značky Trieda C facelift (uvedenie 

na trh v júli), CLS, luxusná Trieda S kupé, ako aj nový 

Sprinter (uvedenie v júni). 

Expozícia, ktorá priniesla to najnovšie vo vývoji automo-

bilizmu, umožnila tiež ohliadnuť sa až na jeho samotný za-

čiatok: ozvláštnila ju slávna trojkolka Benz Patent-Motorwa-

gen, ktorú Karl Benz patentoval v roku 1886 ako prvé auto 

poháňané spaľovacím motorom. 

Text: Peter Kresánek; foto: Peter Kresánek (6), Pavol Harum (1)

1 Super športový Mercedes-AMG Project ONE svoj rodný list z formuly 1 nezaprie ani 
v kokpite.
2 Exponáty Mercedes-Benz zaujali aj médiá, pre ktoré na autosalóne počas nefor-
málneho stretnutia vystúpil (na snímke uprostred) generálny riaditeľ Mercedes-Benz 
Slovakia (MBSK) Andrej Glatz, vedúci predaja osobných vozidiel MBSK Róbert Hatala 
a špecialista pre vzťahy s verejnosťou MBSK Michal Žitný.
3 Mladý, dynamický, vyspelejší a komfortnejší Mercedes-Benz Triedy A štvrtej gene-
rácie, nanovo defi nuje moderný luxus v triede kompaktných vozidiel, je revolučný 
v dizajne a prináša nový informačný i zábavný systém MBUX s umelou inteligenciou.
4 O novinky vrátane CLS oceneného ako najkrajšie vozidlo autosalónu sa zaujímal 
i riaditeľ marketingu a obchodnej politiky spoločnosti Incheba Alexander Rozin jr.
5 Za volantom novej Triedy A, ale aj Triedy G (na fotografi i) si to v expozícii vyskúšal 
tiež slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorého odborne informoval výkonný riaditeľ 
Motor-Car Bratislava Július Šabo.
6 Míľniky minulosti a súčasnosti: prvé auto poháňané spaľovacím motorom trojkolka 
Benz Patent-Motorwagen symbolizujúce začiatok automobilizmu vytváralo sympatic-
ký kontrast ku konceptu Mercedes-AMG Project ONE.
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DANUBIANA 
Meulensteen Art Museum
Až do 2. septembra 2018 sa v rámci Let-

ného Art festivalu 2018 v galérii Danubia-

na môžete oboznámiť s experimentálnym 

charakterom tvorby Carla-Henninga Pe-

dersena, ktorý vytváral od konca 30. rokov 

minulého storočia prepojenie súdobého 

dánskeho umenia na európske avantgard-

né umelecké prúdy. Svojou tvorbou sa 

radí do okruhu tzv. spontánnej abstrak-

cie, pritom tematicky čerpá z predmetné-

ho, fi guratívneho sveta. Jeho vizionárska 

schopnosť mu umožnila vytvoriť v obra-

zoch pôsobivý fantazijný svet kompono-

vaný zo štylizovaných tvarov fi gúr, tvárí, 

masiek, vtákov, koníkov, slnka - ako sym-

bolov prekračujúcich reálny svet. Jeho fa-

rebné formy a tvary v priezračnom priesto-

re strácajú zemskú príťažlivosť, vznášajú sa 

a vytvárajú radostný rozprávkový svet, kvô-

li čomu sa stal Pedersen známym aj ako 

„Scandinavian Chagall“. Súčasťou výstavy 

je prezentácia výberu diel z tvorby Else Al-

feltovej, ktorá je predstaviteľkou dánskej 

abstraktnej maľby.

Činohra SND, Bratislava
Činohra SND prináša inscenáciu naj-

staršej tragédie gréckeho dramatika 

Sofokla „Antigona“. Ide o príbeh re-

belky, ktorá sa nezastaví pred ničím, 

ani pred rizikom vlastnej záhuby. Cez 

plasticky stvárnené hlboké portréty 

dvoch sestier, Antigony (Monika Po-

tokárová) a Ismény (Dominika Kava-

schová), predstavujúce dva zásadne 

rozdielne póly a charaktery, si dotvá-

rame obraz nielen ich privátnych tem-

peramentov, ale aj ich životné, užšie 

občianske postoje. Príbeh o ilegálnom 

pochovaní či nepochovaní brata ozna-

čeného ako nepriateľa štátu, zásad-

ný spor Antigony s vládcom Kreónom 

(Ján Koleník), sa končí tragicky – keď 

Antigona obetuje samu seba, lebo sa 

nechce pokoriť pred autoritatívnou 

a skazenou mocou. Hru svojím origi-

nálnym prejavom a textami aj počas 

predstavenia na javisku oživila aj spe-

váčka Katarzia.

Slovensko
Pavol Hammel a skupina Prúdy (Fe-

dor Frešo, Fero Griglák, Peter Pre-

ložník a Igor Teo Skovay) absolvujú 

od 27. júla veľkolepé slovenské tur-

né. V rámci neho predstavia nedáv-

no vydanú výberovku 12 hitov a jed-

nej novej piesne s názvom „Víno, spev 

a ženy“ z autorskej dielne Hammel, 

Griglák a Filan. Všetky skladby vyda-

nej výberovky „The Best Of“ sa na-

novo nahrávali v jednom z najlepších 

štúdií v strednej Európe – v štúdiu 

SONO pri Prahe. Turné bude o to vý-

nimočnejšie, že skupina Prúdy osla-

vuje tento rok 50 rokov od zásadného 

albumu „Zvoňte zvonky“ a 70-te naro-

deniny Pavla Hammela. Vyvrcholenie 

turné bude po koncertoch v Trnave, 

Banskej Štiavnici, Spišskej Novej Vsi, 

Prešove, Košiciach, Prievidzi, Ban-

skej Bystrici, Trenčíne, Nitre, Marti-

ne, Liptovskom Mikuláši, Ružomber-

ku, Žiline a v Lučenci - 9. decembra 

v Bratislave.
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Štúdio Činohry SND,
Bratislava
Silná rodinná dráma nemeckého dra-

matika a nositeľa Nobelovej ceny za li-

teratúru Gerharta Hauptmanna v reži-

sérskom spracovaní Michala Vajdičku 

prináša drámu dobre zabezpečeného 

sedemdesiatnika, ktorý sa zamiluje do 

dvadsaťročnej ženy, vďaka čomu sa do-

stane do sporu so svojimi deťmi a s ich 

partnermi. Tí sa týmto vzťahom, tým, že 

ich otec už nepatrí len im, že neostal ver-

ný pamiatke ich matky, ale miluje mladú 

ženu, ktorá ich môže pripraviť o dedič-

stvo, cítia ohrození natoľko, že sa roz-

hodnú otca pred jeho láskou „chrániť“ 

jeho zbavením svojprávnosti, čím rozpú-

tajú búrku udalostí s tragickým koncom. 

V divadelnej hre exceluje svojím výko-

nom Martin Huba. V ďalších rolách mu 

herecky skvele asistujú Alexander Bárta, 

Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Jozef 

Vajda, Ľuboš Kostelný, Diana Mórová, 

Dušan Jamrich a Emília Vášáryová.
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Opera SND, Bratislava
Oskar Nedbal, umelec európskeho vý-

znamu, sa zapísal do dejín nielen ako 

znamenitý dirigent, ktorý obstál na 

popredných svetových operných scé-

nach a koncertných pódiách, ale i ako 

originálny skladateľ. Jeho najzná-

mejšie dielo, ktoré dodnes zdobí re-

pertoár hudobných divadiel, je prá-

ve opereta Poľská krv. V humornom 

príbehu statkár Bolek Baranski sto-

jí v dôsledku roztopašného životné-

ho štýlu a pochybných kumpánov na 

pokraji krachu, preto chce riešiť svo-

ju neutešenú fi nančnú situáciu výhod-

ným sobášom. Odporúča mu to bo-

hatý priateľ Zaremba, ktorý mu núka 

svoju vlastnú dcéru Helenu. Keď-

že riešenie fi nančných problémov na 

tento spôsob je zárukou nevšedných 

komplikácií a nečakaných zvratov, 

možno očakávať, že o zábavu s úsmev-

nými situáciami nie je v divadelnom 

predstavení núdza.

Text: Mária Horváthová, SCG

Foto: Anton Sládek, Collavino, Ctibor Bachratý
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V expozícii zaujal najvýkonnejší Fuso Canter 6C18 4WD MT (129 kW/175 k; 
430 Nm) s pripojiteľným pohonom 4x4, ktorý poháňa rovnako ako ďalšie modely 
(alternatívne vyhotovený v troch výkonových stupňoch) robustný preplňovaný 
trojlitrový štvorvalec Common Rail s funkciou štart – stop a so sériovou 
technológiou Ecoff iciency. 

C
anter užívatelia oceňujú okrem iného najmä pre vy-

sokú prejazdnosť terénom, veľmi dobrú svetlú výš-

ku a vyvážený podvozok. „Nový Canter má opro-

ti predchodcovi ešte nižšiu spotrebu a tichší chod, pričom 

dosahuje pozoruhodne vysoký krútiaci moment a maxi-

málnu trakčnú silu v mimoriadne širokom pásme otáčok, 

keďže využíva o 25 percent - až na 2000 barov zvýšený 

vstrekovací tlak,“ poukazuje na ďalšie prednosti vozidla, 

ktoré si aj priamo na Conecu objednalo viacero zákazní-

kov, senior manažér Fuso spoločnosti Mercedes-Benz Slo-

vakia Ing. Roman Vrabec. 

Text a foto: Peter Kresánek  

Ú
častníci po- 

dujatia sa 

v dňoch 14. 9. 

až 16. 9. 2018 zozná-

mia s takými skvost-

mi regiónu, akými sú 

gotická Levoča s fasci-

nujúcim oltárom rezbára Majstra Pavla z Levoče v Chráme 

sv. Jakuba, so stredovekým kamenným skvostom - Spišským 

hradom, s cirkevným mestečkom Spišskou Kapitulou či s go-

tickým kostolíkom v Žehre - zapísanými do Zoznamu pamia-

tok svetového dedičstva UNESCO.

Registrácia účastníkov Mercedes-Benz Tour 2018 sa usku-

toční už v piatok 14. 9. 2018 v nádhernom prostredí hôr – 

v Hoteli Plejsy v Krompachoch, ktorý bude štartom a aj cie-

ľovou stanicou celej akcie. Tradičná nedeľná spanilá jazda 

bude smerovať z Hotela Plejsy v Krompachoch až na stre-

doveký Spišský hrad. Keďže záujem o Mercedes-Benz Tour 

každoročne narastá a kapacita účastníkov a aj prihlásených 

pri ceste za krásami a klenotmi Spiša a Slovenského raja by 

nemala prekročiť 100 vozidiel, nezabudnite sa na Mercedes-

-Benz Tour 2018 včas registrovať! 

Viac informácií sa dozviete na
www.mercedes-benz-klub.sk
Text: SCG; foto: Peter Škorňa

Najvyrábanejšie nákladné vozidlo Daimleru: extrémne všestranné ľahké
nákladné vozidlo Fuso Canter sa vo viacerých vyhotoveniach predstavilo 
prvýkrát vo vnútornej expozícii na tohtoročnom stavebnom veľtrhu CONECO. 

Po minuloročnom jubilejnom desiatom ročníku 
sa tohtoročné stretnutie milovníkov striebornej hviezdy 
„Mercedes-Benz Tour 2018“ uskutoční na Spiši, v tesnej 
blízkosti Národného parku Slovenský raj.

Úspech Fuso na Conecu

Mercedes-Benz Tour 2018
- Slovenský raj a Spiš

SVET MERCEDESU

82 

Záujemcov na Conecu čakali tiež Fuso Canter 3S 15 AMT (110 kW/150k; 370 
Nm) s trojstrannou sklápacou nadstavbou alebo Fuso Canter 6S 15 MT (110 
kW/150 k; 370 Nm) - podvozok bez nadstavby.
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Nový Sprinter
Pokrokový, efektívny, spoľahlivý.

Či už ide o dizajn, bezpečnosť, komfort, fl exibilitu, dynamiku alebo spotrebu, 
jedno je isté: nový Sprinter dominuje v každom ohľade. Spoznajte jeho výhody, 
ktoré uľahčia každodennú prácu. Nemôžete sa pomýliť - nový Sprinter je právom 
považovaný za najlepší vo svojej triede. Viac informácií nájdete na stránke 
www.mercedes-benz.sk/sprinter.

 

Servis na 10 rokov alebo 
do 500 000 km v cene vozidla

Cena už od 21 639 € bez DPH.
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